
!
»کالسکه سبز« را به صورت رایگان از رانندگان محترم اسکانیا بخواهید ...

این نشریه برای احترام به وقت مسافران و ایجاد سفری همراه با آرامش و آموزش منتشر می شود. نظر مسافران محترم و رانندگان ارجمند در صورت عالقه آن ها حتما در این نشریه منتشر خواهد شد. عالقه مندان می توانند نظرات خود را با ذکر نام، به شماره 
پیامکی که پایین تمام صفحات درج شده ارسال و در شماره بعد آن را مالحظه فرمایند. همچنین می توانید خاطرات خود را از سفر با اتوبوس های اسکانیا برای ما به این آدرس kaleskesabz@gmail.com بفرستید. منتظر نظرات شما هستیم.

!

ماهنامه داخلی شرکت
تولیدی و صنعتی عقاب افشان

سردبیر: حسن گوهرپور
دبیر تحریریه: حسین ابوالفتحی
مدیر اجرایی: علیرضا محمدی

مدیر هنری و صفحه آرا: محمد گودرزی
دبیـر عکس: محمد فتحی
روابط عمومی: علی رحمانی

تحریریه: فاطمه رمضانیان، ابوذر مارکوالیی، 
حام��د امین��ی، علی اکبر دهبان، حس��ین 
صفدری، ش��یما ش��کوه، ناعم��ه پرهین، 

معصومه بهرامیان

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما      4
خودروهای هیبریدی       6

عملکرد ترمز چرخ      9
من هستم و اتوبوس اسکانیا و مسافرانم      12

راننده ها به راحتی می گویند: ما نمی دانستیم!      14
اخبار  اسکانیا      16

شهر آب ها و رنگ ها      20
مرنجاب؛ آرام و سرشار از ناگفته ها      24

پاییز می رسد که مرا مبتال کند      28
هند؛ سرزمین اسرارآمیز      30

آیا مسیر شهرت از تلویزیون می گذرد؟      34
سفر بخشی از حرفۀ من است      38

10 سال بفروش های سینما      40
مرگ انسانیت!      42

»خانه سینما« قدمی برایم برنداشت      44
اطالعی از ساخت »پایتخت 4« ندارم      46

بد ترین شهرهای جهان برای رانندگی!      48
چگونه به ماشین گرفتگی دچار نشویم      50

غذای سالم بخورید، آرام سفر کنید      52
راهنمای قدم به قدم اقدامات پس از تصادف رانندگی      54

رانندگی بد؛ واقعاً چه فکری می کنیم؟!      56
این صندلی راحت من...      58

مراقبت از کلیه ها در طول سفر      60
هیچ وقت عاشق فوتبال نبودم!      62

۷ اظهارنظر عجیب و جنجالی رئیس فیفا      64
آماده باش به سرزمین کانگوروها      66

می خواهم بهترین والیبالیست جهان باشم      68
نه کفش داریم نه لباس!      ۷1

]1[

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m

شمـاره 5- مهـر ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان



وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند، پس از آن دو ركعت مناز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب مناید و آیة الكرىس بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و 

صلوات بر حرضت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا را بخواند:

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم

اِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب َنْفِس َو اَْهىل َو ماىل َو ُوْلدى َو َمْن كاَن ِمنىّى ِبَسبیٍل الشىّ

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حارضشان و غائبشان را

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایامن و نگهبان بر ما باش

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك َوال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اَِلْیَك راِغُبوَن.

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.

ْنیا َواالِْخرَِة. ِء اْلَمْنَظِر ىِف االْْهِل َواْلامِل َواْلَوَلِد ىِف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَللىُّهمَّ اِنىّا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآِء السَّ

خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشنت و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و آخرت.

باً اَِلْیَك. َه َطَلباً ِلَمرْضاِتَك َو َتَقرُّ ُه اَِلْیَك هَذا التََّوجُّ اَللىُّهمَّ اِنىّ اََتَوجَّ

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جسنت به درگاهت هستم.

ُلُه َو اَرُْجوُه فیَك َوىف اَْوِلیآِئَك [ َفَبلِّْغنى ما اَُؤمِّ ]اَللىُّهمَّ

خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.



ْهُت َوْجهى اَللىُّهمَّ اَِلْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

َو َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهىل َو ماىل َو ما َخوَّْلَتنى َو َقْد َوِثْقُت ِبَك َفال

و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مامل و آنچه را به من مرحمت فرمودى

و به تو اطمینان كردم پس

ٍد َو اِلِه ُتَخیِّْبنى یا َمْن ال ُیَخیُِّب َمْن اَراَدُه واَل ُیَضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَللىُّهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ

ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند، هر كه را به او توجه كند، و ضایع نكند 

هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه واَل َتِكْلنى اىِل َنْفس

و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِنىّا اَْنزَْلناُه و آیة الكرىس و سوره ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مسـافر پس از دعـای صفحه مقابل تسـبیحات 
حضرت فاطمه سـالم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حمـد را از پیـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



حجت االسالم دکرت حمید آریان
استاد حوزه و دانشگاه

بزرگداشت قیام امام حسین )ع( و زنده 
نگه داش��تن عاشورا بخش��ی از فرهنگ 
مذهبی مس��لمانان به ویژه پیروان اهل 
بیت اس��ت. ملت مس��لمان ای��ران هم 
هوی��ت دینی خ��ود را در پیون��د با اهل 
بیت علیهم السالم به ویژه حضرت امام 
حسین و قیام تاریخی او جست و جو کرده 
و می کند. به فرموده حض��رت امام )ره( 
رهبر کبیر انقالب اسالمی، این محرم و 
صفر اس��ت که اسالم را زنده نگه داشته 
است. اگر در این فرمایش امام دقت کنیم 
و عمق معنایش را بکاوی��م، گویای این 
اصل است که اس��الم حقیقی و مذهب 
اهل بیت با بزرگداش��ت قیام حسینی و 
برپای��ی عزاداری در مح��رم و صفر زنده 
مانده و استمرار پیدا کرده است. البته رمز 
ماندگاری اسالم به صرف حفظ شکلی و 
ظاهری عزاداری برای امام حسین نیست 
بلکه به زنده نگه داشتن پیامی است که 
عاش��ورا برای ما دارد و سپس حرکت و 
اقدام در آن مسیر. پیام اصلی عاشورا ظلم 
ستیزی، احیای دین و ارزشهای دینی و 
جلوگیری از هر گونه انحراف در آن است. 
آنچه که در صدر اس��الم بعد از شهادت 
امیرالمؤمنین علیه الس��الم اتفاق افتاد، 
و در زمان امام حس��ین)ع( به اوج خود 
رس��ید این بود که اسالم ناب محمدی 
)ص( اس��یر دس��ت نا اهالن و منحرفان 
شد و آنان با مسخ هویت دین محمدی، 
اسالم اموی را به عنوان دین حقیقی به 

خورد مردم می دادند.
در زمان قی��ام امام حس��ین )ع( امور 
دینی وحکومت بر مردم، به دست کسانی 
افتاده بود که ظالم و فاسق و فاجر بودند، 
درحالی که خداوند امر دین وحکومت را 
برعهده صالحان گذاشته است. با تسلط 
اس��الم اموی، با اسالم حقیقی و رهبران 
و طرفداران آن به شدت مبارزه می شد و 
دستگاه اموی مردم را با ارعاب و تطمیع و 

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما
تبلیغات گمراه کننده از مسیر اسالم اصیل خارج می کرد. قیام امام حسین، علیه چنین وضعی بود و آن حضرت با 

فدا کردن جان و نثار خون خود و فرزندان و یارانش جلوی این انحراف عظیم و منکر بزرگ را گرفتند. 
دس��تگاه ستمگر و فاس��د اموی از وقتی زمام سیاست وحکومت را در اختیار گرفتند همه چیز را به انحطاط 
کشاندند. منکر را معروف و معروف را منکر نمودند. قیام امام حسین و احیای محرم به ما می گوید که در مقابل دین 
خود، سالمت دینی جامعه خود و سرنوشت سیاسی خود و دیگران مسئولید که اوال شما را به انحطاط نکشانند، 
ثانیا تحقیر و تخدیرتان نکنند، ثالثا اسالم انحرافی را به نام اسالم حقیقی بر شما غالب نکنند، رابعا ستم را بر شما 
مسلط نکنند. آن گاه الزمه این مسئولیت آن است که ما در جهت بیداری مردم، دفاع ازارزش های اسالمی و احیای 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ستم و بیدادگری اقدام کنیم. در تحوالت روز دنیا هم همینطور 
است؛ یعنی نمی توانیم بگوییم که ما مسلمان هستیم و صرفا برای امام حسین )ع( عزاداری می کنیم. باید توجه 
کنیم چه مسئولیتی در قبال مسلمان های دیگر کشور ها داریم. عزاداری برای امام حسین با این نگاه، مسئولیتی را 
به عهده ما می گذارد و حتما ما را به سرنوشت مسلمانان بلکه همنوعان خودمان حساس می کند. امروزمسلمانانی 
در سوریه، لبنان، عراق، بحرین، پاکستان و میانمار و دیگر نقاط دنیا هستند که نیاز به کمک های مادی و معنوی 

ما دارند؛ پیروی از حرکت حسینی ایجاب می کند که از آن ها در حد امکان حمایت کنیم.
برخی ها که حمایت از مسلمین را محدود به مرز جغرافیایی می دانند باید آماده باشند که به لحاظ عقیدتی مرز 
جغرافیایی نداریم، یعنی هر مسلمانی در هر نقطه ای از دنیا باشد به امت بزرگ اسالمی تعلق دارد و در مقابل او 
مسئولیم و مرز جغرافیایی و سیاسی آن گونه که اآلن متداول است، دراین زمینه معنا ندارد. حتی اگر هر انسانی 
در هر نقطه ای از این عالم مظلوم واقع شود ما در قبال او مسئولیم و آن مقدار که از دست ما بر می آید باید به او 
کمک کنیم که این کمک می تواند در حد اعالم حمایت رسانه ای و ارسال پیام باشد. اگر عمال هم بتوانیم، باید 
برای رفع ظلم از آنان کاری انجام دهیم و نمی توانیم بی تفاوت باشیم. این بی تفاوتی ها مغایر با فلسفه عاشورا و 

فرهنگ حسینی است. 
البته این بدان معنا نیست که هرکس خودسرانه هر اقدامی بکند. هرگونه کمک و اقدامی باید درچارچوب مصالح 

مسلمانان و با هدایت رهبران دینی و کسانی باشد که مسئولیت امور را برعهده دارند. 

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز
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روزى که در جام شفق مُل کرد خورشید
شید و شفق را چون صدف در آب دیدم
خورشید را بر نیزه؟ آرى، این چنین است

بر صخره از سیب زنخ بر مى توان دید
در جام من مى پیش تر کن ساقى امشب

بر آبخورد آخر مقّدم تشنگانند
این تازه رویان کهنه  رندان زمین اند

من صحبت شب تا سحورى کى توانم؟ 
تسکین ظلمت شهر کوران را مبارک

من زخم هاى کهنه دارم، بى شکیبم
من با صبورى کینه دیرینه دارم
من زخم دار تیغ قابیلم، برادر

یوسف مرا فرزند مادر بود در چاه
از نیل با موسى بیابانگرد بودم

من با محمد از یتیمى عهد کردم
بر ثور شب با عنکبوتان مى تنیدم

بر ریگ صحرا با اباذر پویه کردم
تاوان مستى همچو اش تر باز راندم

من تلخى صبر خدا در جام دارم
من زخم خوردم، صبر کردم، دیر کردم

آن روز در جام شفق مُل کرد خورشید
فریادهاى خسته سر بر اوج مى زد
بى درد مردم، ما خدا، بى درد مردم

از پا حسین افتاد و ما بر پاى بودیم
از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند

نوباوگان مصطفا را سر بریدند
در برگ ریز باغ زهرا برگ کردیم

چون بیوگان ننگ سالمت ماند بر ما
روزى که در جام شفق مل کرد خورشید

بر خشک چوب نیزه  ها گل کرد خورشید
خورشید را بر نیزه گویى خواب دیدم

خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است
خورشید را بر نیزه کمتر مى توان دید
با من مدارا بیشتر کن ساقى امشب

مى ده، حریفانم صبورى مى توانند
با ناشکیبایان صبورى را قرین اند

من زخم دارم، من صبورى کى توانم؟ 
ساقى! سالمت این صبوران را مبارک

من گرچه اینجا آشیان دارم، غریبم
من زخم داغ آدم اندر سینه دارم

میراث خوار رنج هابیلم، برادر!
یحیى! مرا یحیى برادر بود در چاه
بر دار با عیسى شریک درد بودم

با عاشقى میثاق خون در مهد کردم
در چاه کوفه واى حیدر مى شنیدم

عمارَوش چون ابر و دریا مویه کردم
با میثم از معراج دار آواز خواندم

صفراى رنج مجتبى در کام دارم
من با حسین از کربال شبگیر کردم

بر خشک چوب نیزه  ها گل کرد خورشید
وادى به وادى خون پاکان موج مى زد

نامرد مردم، ما خدا، نامرد مردم
زینب اسیرى رفت و ما بر جاى بودیم

دست علمدار خدا را قطع کردند
مرغان بستان خدا را سر بریدند
زنجیر خاییدیم و صبر مرگ کردیم

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما
بر خشک چوب نیزه  ها گل کرد خورشید

على معلم دامغانى
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خودروه��ای هیبریدی درجات مختلف��ی دارند و به 
طور کلی به س��ه گروه میک��رو هیبرید، مایلد هیبرید 
و هیبرید کامل دس��ته بندی می شوند. در خودروهای 
میکرو هیبرید از نیروی الکتریکی باتری ها برای حرکت 
اس��تفاده نمی ش��ود؛ در این خودروها موتور در حالت 
کارکرد درجا، به صورت خودکار خاموش می ش��ود تا 
میزان مصرف س��وخت و آالیندگی بهبود یابد. در این 
حالت، در صورت نیاز به موتور احتراقی سیستم موتور 
را مجدداً روش��ن و وارد مدار می کند. به این سیس��تم 
اصطالحاً ش��روع � توقف می گویند. در این سیس��تم 
موتور به وسیله دینامی روشن می شود که انرژی خود 
را از بات��ری می گیرد. باتری ها نیز انرژی محدودی را از 

سیستم ترمز بازیاب جذب می کنند.
خودروهای مایلد هیبرید خود به دو دس��ته سیستم 
هیبرید موازی و سری تقسیم می شوند. سیستم هیبرید 
موازی از همان سیس��تم ش��روع � توقف خودروهای 
میکرو هیبرید اس��تفاده می کند، ع��الوه بر این، موتور 
الکتریکی را نی��ز به عنوان مکمل موتور احتراقی برای 
حرکت خودرو مورد استفاده قرار می دهد. موتور برقی 
به تنهایی نمی تواند نیروی محرکه الزم برای خودرو را 
تأمین کند. این خودروها از باتری هایی که به وس��یله 

موتور احتراقی و سیس��تم ترمز خودرو شارژ می شوند، 
استفاده می کنند.

در خودرو هیبرید سری، انرژی حرکتی خودرو توسط 
ی��ک موتور برقی تأمین می ش��ود که خود به وس��یله 
موتور احتراقی خودرو ش��ارژ می گردد. در خودروهای 
هیبری��د کامل، که پیش��رفته ترین نوع سیس��تم های 
هیبرید هستند، خودرو می تواند هم توسط موتور برقی، 
ه��م موتور احتراقی و یا ترکیبی از هر دو حرکت کند. 
معموالً این نوع خودروها، در صورت حرکت در سرعت 
پایین، تنها به وسیله موتور برقی حرکت می کنند که 
آالیندگی و مصرف س��وخت در این حالت صفر است. 
موتور احتراقی در سرعت های باالتر وظیفه تأمین انرژی 
حرکت��ی را بر عه��ده دارد و در صورت نی��از به انرژی 
حرکتی مضاعف )مثالًً در زمان ش��تاب گیری(، موتور 
برقی نیز همزمان وارد مدار می ش��ود. سیستم کنترلی 
ای��ن خودروها به ص��ورت هوش��مند بهترین ترکیب 
اس��تفاده از دو منبع انرژی حرکتی را انتخاب می کند. 
همچنین سیستم ترمز بازیاب در این نوع خودروها نیز 

استفاده می شود.
اولی��ن  پورش��ه  فردین����ان��د  س��ال 1901،  در 
 نمون��ه خ����ودروه��ای هیبری��د را ب��ه عن������وان

خ��ودرو هیبری��دی، خودرویی 
دو  ترکی��ب  از  ک��ه  اس��ت 
منب��ع ان��رژی ب��رای حرک��ت 
عموم��اً  می کن��د.  اس��تفاده 
ن��ام  ب��ا  خودروه��ا   ای��ن 
HEV (Hybrid Electric Vehicle(

ش��ناخته می ش��وند که شامل 
ی��ک موت��ور احت��راق داخل��ی 
)بنزین��ی و یا دیزل��ی( و یک یا 
چند موتور الکتریکی هستند. 
ب��ا ای��ن وج��ود، مکانیزم های 
دیگ��ری نی��ز ب��رای ج��ذب و 
مصرف ان��رژی وج��ود دارند. 
در این ن��وع خودروها، انرژی 
الزم برای حرکت از هر یک از 
دو منب��ع انرژی و یا ترکیبی از 
هر دو تأمین می شود. به دلیل 
دستیابی به مصرف سوخت و 
عملکرد بهتر وسیله نقلیه در 
قیاس با وسایل نقلیه بنزینی 
و یا دیزلی، از موتورهای برقی 
ام��روزه  می ش��ود.  اس��تفاده 
در  هیبری��دی  سیس��تم های 
خودروهای س��واری، اتوبوس 
و حتی کامیون مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.
هیبری��دی  سیس��تم های 
فن آوریهای��ی  از  پیش��رفته 
مانند سیس��تم ترم��ز بازیاب 
 )Regenerative braking(
برای افزایش کارایی استفاده 
می کنند. سیستم ترمز بازیاب، 
از  حاص��ل  جنبش��ی  ان��رژی 
ترم��ز در چرخ ها را ب��ه انرژی 
الکتریکی تبدیل و از آن برای 
شارژ باتری ها استفاده می کند 
و از ای��ن طری��ق، می��زان نیاز 
به تأمی��ن موت��ور احتراقی را 

کاهش می دهد. 

خودروهای هیبریدی
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Lohner -Porsche Mixte Hybrid  توسعه 
داد. ای��ن خ��ودرو اولی��ن خودرو ب��ا موتور 
گازوییل��ی � برق��ی در دنیا اس��ت. در قرن 
حاضر، شرکت تویوتا به عنوان شرکت پیشرو 
در توس��عه خودروهای هیبریدی ش��ناخته 
می شود. این ش��رکت برای اولین بار خودرو 
هیبریدی پریوس را در سال 1997 در ژاپن 
به بازار معرفی کرد. پس از آن شرکت هوندا 
نیز در س��ال 1999 خودرو مدل اینس��ایت 
را به عنوان اولین نمونه هیبریدی ش��رکت 
خود روانه بازار ک��رد. در دهه اول قرن 21 و 
با افزایش بی سابقه قیمت سوخت در جهان، 
کاه��ش میزان مصرف س��وخت ب��ا عرضه 
خودروهای هیبریدی شدت بیشتری گرفت 
تا جایی که این نوع خودروها به عنوان یکی از 
قطب های اصلی آینده بازار خودرو مورد توجه 

قرار گرفتند. 
ت��ا اکتبر س��ال 2014، ح��دود 9 میلیون 
خودرو هیبریدی در جهان تولید شده است 
که در این میان شرکت ژاپنی تویوتا به عنوان 
پیشرو بازار با عرضه 7 میلیون خودرو در صدر 
قرار دارد. شرکت های هوندا، فورد و هیوندای 
پس از تویوتا، از نظر تعداد تولید خودروهای 

هیبریدی در رده های بعدی قرار دارند. 

هیبریـدی  خودروهـای   
درجـات مختلفی دارنـد و به 
طور کلی به سـه گروه میکرو 
هیبرید، مایلد هیبرید و هیبرید 
کامل دسته بندی می شوند. در 
خودروهای میکـرو هیبرید از 
نیروی الکتریکی باتری ها برای 
حرکت اسـتفاده نمی شود؛ در 
این خودروهـا موتور در حالت 
کارکرد درجا، به صورت خودکار 
خامـوش می شـود تـا میزان 
مصـرف سـوخت و آالیندگی 
بهبـود یابد. در ایـن حالت، در 
صورت نیـاز به موتور احتراقی 
مجـدداً  را  موتـور  سیسـتم 
روشـن و وارد مدار می کند. به 
این سیسـتم اصطالحاً شروع 
ـ توقـف می گوینـد. در ایـن 
سیستم موتور به وسیله دینامی 
روشن می شود که انرژی خود را 
از باتری می گیرد. باتری ها نیز 
انرژی محدودی را از سیسـتم 

ترمز بازیاب جذب می کنند.

اتوبوس های هیبریدی
امروزه شرکت های حمل و نقل مسافر نیز به دنبال حمل و نقلی کارآمدتر با 
کاهش میزان مصرف سوخت و انتشار گازهای آالینده هستند. در این میان، 
فن آوری هیبرید به عنوان یک روند جدی و جدید در صنعت اتوبوس سازی 
مطرح است و شرکت های بزرگ در دنیا در حال توسعه محصوالت مبتنی 

بر این فن آوری هستند. 
در اتوبوس ها معموالً از سیستم هیبرید موازی و یا سری استفاده می شود. 
در نمودار باال شمای کلی سیستم هیبرید موازی در یک اتوبوس نشان داده 

شده است.
هزینه های س��اخت یک اتوبوس هیبرید موازی کمتر از سیس��تم های 
هیبرید س��ری است. البته ناگفته نماند که اتوبوس های مجهز به سیستم 
هیبرید س��ری در مقایسه با اتوبوس های مجهز به سیستم هیبرید موازی 
در ترافیک شهری عملکرد بهتری دارند. همچنین همان طور که در شکل 
زیر نشان داده شده، موتور دیزلی تنها ژنراتور برقی را شارژ می کند و نیروی 
حرکت توس��ط موتور برقی ایجاد می شود. در این نوع اتوبوس ها گیربکس 
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و دیفرانسیل نصب نمی شود و تمامی 
کنترل ها توسط موتور برقی و درایوها 
انجام می گیرد. کارایی موتور به صورت 
قاب��ل توجهی افزای��ش می یابد، چون 
دیگر نیاز نیست که موتور در دورهای 
مختلف کار کند و می تواند در یک دور 
ثاب��ت تنها وظیفه خ��ود یعنی تأمین 
نیروی موتور را انجام دهد. کارایی موتور 
در سیستم هیبرید سری تا 98 درصد 
افزایش می یابد. اتوبوس های هیبریدی 
سری در قیاس با اتوبوس های مجهز به 
هیبرید موازی، به موتور برقی و مجموعه 
باتری بزرگتر اما در عوض موتور دیزلی 

کوچکتری نیاز دارند.
در حال حاضر، تولیدکنندگان در مورد 
این که کدام یک از این دو نوع سیستم 
در اتوبوس ها بهترین راه حل است توافق 
ندارند و هر یک بنا بر دالیل خود از هر 
یک از این دو سیس��تم دفاع می کند. 
در کنار تمام مزایایی که می توان برای 
اتوبوس های هیبریدی برشمرد، قیمت 
تمام شده این نوع اتوبوس ها نسبت به 
اتوبوس های دیزلی معمولی باالتر است 
)بین 50 ت��ا 70 درصد( و هزینه هایی 
نیز به تأمین باتری در طول عمر کاری 

اتوبوس اختصاص می یابد. 
اتوبوس ه��ای هیبریدی بن��ا بر نوع 
طراح��ی خ��ود می توانن��د مص��رف 
سوختی بین 10 تا 40 درصد کمتر از 

اتوبوس های معمولی داشته باشند.

نکات کلی�دی در م�ورد ب�ازار اتوبوس 
هیبریدی:

 ب��رآورد می ش��ود تا س��ال 2020 
تقاضای کل برای اتوبوس های هیبریدی 

فردینانـد   در سـال 1901، 
پورشه اولین نمونه خودروهای 
عنـوان بـه  را   هیبریـد 

  Lohner-Porsche Mixte Hybrid

توسـعه داد. این خودرو اولین 
خـودرو با موتـور گازوییلی ـ 
برقـی در دنیا اسـت. در قرن 
حاضر، شرکت تویوتا به عنوان 
شـرکت پیشـرو در توسـعه 
خودروهای هیبریدی شناخته 
می شود. این شرکت برای اولین 
بار خودرو هیبریدی پریوس را 
در سـال 199۷ در ژاپن به بازار 
معرفی کرد. پس از آن شرکت 
هوندا نیز در سال 1999 خودرو 
مـدل اینسـایت را بـه عنوان 
اولین نمونه هیبریدی شرکت 

خود روانه بازار کرد. 

به 278000 دس��تگاه در سال برسد که در این صورت نرخ رشد سالیانه %6/4 
را به ثبت خواهد رساند.

 تا سال 2020 ضریب نفوذ در بازار اتوبوس های هیبریدی 9/7 درصد خواهد 
بود. این در حالی اس��ت که در همین مدت ضریب نفوذ اتوبوس��های برقی 5/4 

درصد خواهد بود. 
 تا س��ال 2020، سهم سیستم های هیبرید موازی از 56% کنونی به %67 

خواهد رسید.

 اتوبوس شهری اسکانیا که از سیستم هیبرید موازی استفاده می کند

مجموعه موتور و ژنراتور که توسط شرکت ولوو طراحی شده است
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عملکرد ترمز چرخ

انواع ترمز در چرخ
مکانیزم ترمز در چرخ به دو صورت عمل می کند:

1- ترمز کاسه ای 2- ترمز دیسکی

اجزای سیستم ترمز کاسه ای در چرخ
1- جغجغه ترمز

2- میل خروسک
3- غلطک فشار

4- فنر 
5- پین ثابت کننده کفشک

6- لنت 
7- کفشک

جغجغه ترمز
جغجغه ترمز از باال به بوستر وصل می شود ودر قسمت 
پایین آن که هزارخاری است، میل شفت خروسک قرار 
می گیرد. بین لنت ترمز و کاس��ه چرخ فاصله ای وجود 
دارد که با سایش لنت این فاصله بیشتر می شود. جغجغه 
مکانیزم تنظیم اتوماتیک دارد و از بیشتر شدن این فاصله 

از حد مجاز جلوگیری می کند.

میل خروسک
میل خروس��ک به شکل بادامک و رابط بین جغجغه 
ترمز و کفش��ک ها است و گشتاور ترمز را به کفشک ها 

منتقل می کند.

سیستم های ترمز مدرن از دو بخش 
ثابت و متحرک ساخته می شود. بخش 
ثابت ترمز ش��امل کفش��ک ها ولنت 
ترمز است. لنت ها با مواد اصطکاکی 
پوشیده شده و مقابل بخش حرکتی 
در طول ترمز فشرده می شود. بخش 
در حال حرکت ترمز، کاس��ه چرخ و یا 
دیس��ک چرخ، اغلب ازچدن س��اخته 
می ش��ود و ب��ه چ��رخ متصل اس��ت. 
اساس کار ترمز، استفاده از اصطکاک 
بین لنت و کاسه چرخ است. بین چرخ 
خ��ودرو و س��طح جاده نی��ز اصطکاک 
وج��ود دارد که در جاده های خش��ک، 
اصطکاک باال و در جاده های لغزنده و 

یخی، اصطکاک بسیار پایین است.
برای عملکرد ترمز از هوای فش��رده 
استفاده می شود. وقتی راننده پدال 
ترم��ز را می فش��ارد، هوای فش��رده 
از داخ��ل ش��یلنگ های ب��ادی عب��ور 
می کن��د و به مکانیزم های ترمزگیری 
در چرخ ه��ا می رس��د. ای��ن مکانیزم 
ترمزگیری به قسمت متحرک چرخ ها 
نیرو وارد می کند تا حرکت چرخ ها کند 
یا متوقف ش��ود. یک خودرو در حال 
حرکت انرژی زیادی دارد که در زمان 
کوتاه باید متوقف شود. این انرژی را 
انرژی جنبشی می نامند. به طور کلی، 
ان��رژی از بین نمی رود؛ فقط از حالتی 
به حالت دیگر تبدیل می شود. هنگام 
ترمز گرفتن، انرژی جنبش��ی به گرما 
تبدیل می شود. اگر ترمز به درستی 
عمل نکند، این انرژی می تواند هنگام 
برخورد، خ��ودرو را به یک توده آهن 
مچاله تبدیل کن��د. نیروی ترمز باید 
بیش��تر از نیروی تولید ش��ده باشد 
تا بتوان��د در زمان کمت��ری اتوبوس 
را متوقف کند. به عن��وان مثال، اگر 
اتوبوس��ی با قدرت ۴۲۰ اسب بخار 
در ۶۰ ثانیه س��رعت آن از ۰ به ۶۰ 
کیلومتر بر ساعت برسد، قدرت ترمز 
بای��د تقریباً ۱۰ براب��ر قدرت تولید 
 شده باش��د تا بتواند اتوبوس را در

 ۰/۶ ثانیه متوقف کند.

رخ
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 کا
مز

 تر
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 ا

رخ
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 ا
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لنت ترمز
در س��اخت لن��ت ترم��ز از م��واد اصطکاکی و 
فایبرگالس اس��تفاده می ش��ود تا بتواند در برابر 
حرارت تولید شده ناشی از عملکرد ترمز مقاومت 
کند. قبالً از آزبست هم در ساخت لنت ها استفاده 
می شد، اما امروزه به سبب زیان هایی که آزبست 
برای سالمتی و محیط زیست دارد، مورد استفاده 
قرار نمی گیرد. در ساخت لنت های اصلی عالوه بر 
ماده اصطکاکی از موادی برای خنک کاری استفاده 
می شود. با باال رفتن دما ضریب اصطکاک کاهش 
می یابد و این ماده خنک کاری باعث می ش��ود تا 

عملکرد ترمز پایدار باشد.

کاسه چرخ
کاسه چرخ که از چدن ساخته می شود به چرخ 
متصل اس��ت و همراه چرخ می گردد. مقداری از 
حرارت تولید ش��ده هنگام ترمز گرفتن در کاسه 
چرخ ذخیره و بیش��تر آن از طریق کاسه چرخ به 

محیط اطراف منتشر می شود.

عملکرد ترمز کاسه ای در چرخ
هنگامی که راننده پدال ترمز را می فشارد، هوای 
فشرده به داخل بوستر ترمز می رود و میله بوستر 
به س��مت بیرون رانده می ش��ود. این حرکت به 
جغجغه ترمز انتقال می یابد و لنت توسط کفشک 
ترمز به کاس��ه چرخ می چسبد و از گردش چرخ 

جلوگیری می کند)مطابق شکل(.
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یک خودرو در حال حرکت 
انرژی زیادی دارد که در زمان 
کوتاه باید متوقف شـود. این 
جنبشـی  انـرژی  را  انـرژی 
می نامند. به طور کلی، انرژی 
از  فقـط  نمـی رود؛  بیـن  از 
حالتی بـه حالت دیگر تبدیل 
می شود. هنگام ترمز گرفتن، 
گرمـا  بـه  انـرژی جنبشـی 
تبدیل می شـود. اگر ترمز به 
درستی عمل نکند، این انرژی 
برخـورد،  هنـگام  می توانـد 
خـودرو را به یـک توده آهن 

مچاله تبدیل کند.

ترمز دیسکی
درسیستم ترمزهای دیسکی قطعات زیر به کار می رود:

1- لنت ترمز
2- دیسک

3- لنت ترمز
4- اهرم

5- بوستر 
دیس��ک به همراه چرخ می چرخد. هنگام ترمز گرفتن، هوای 
فشرده وارد بوستر می شود و توسط اهرم سیلندر و پیستونی که 
در پشت لنت قرار دارد لنت را به دیسک می چسباند و از چرخش 

آن جلوگیری می کند.

مقایسه سیستم ترمز کاسه ای و دیسکی
1- در سیستم ترمز دیسکی، لنت ترمز با قسمت کمی از سطح 
دیسک درگیر است، در حالیکه قسمت بیشتر آن با هوا در تماس 
است و خنک می ش��ود. در بین دیسک ها نیز پره های هوا وجود 
دارد و با عبور جریان هوا، دیسک ترمز خنک می شود و از این نظر 

نسبت به ترمز کاسه ای برتری دارد.
2- مواد در برابر تغییرات دمایی تغییر شکل می دهند )انبساط و 
انقباض(. در ترمز کاسه ای وقتی دمای کاسه چرخ باال می رود قطر 
کاس��ه چرخ افزایش می یابد و لنت ترمز از کاسه فاصله می گیرد 
که موجب کاهش نیروی ترمز می شود، اما در ترمزهای دیسکی، 
زمانی که دما باال می رود، تغییر ش��کل دیس��ک موجب کاهش 

فاصله با لنت و عملکرد بهتر ترمز می شود.
3- ترمزدیسکی نس��بت به ترمز کاسه ای وزن کمتری دارد و 

تعویض لنت آن راحت تر است.
 نیروی ترمز در هر چرخ خودرو باید برابر باشد، بنابراین در تمام 
چرخ ها باید از ترمز دیسکی استفاده شود. به دلیل مزیت های ترمز 
دیسکی، در حال حاضر در اتوبوس های تولیدی عقاب افشان از این 

نوع ترمز استفاده می شود.

نکات قابل توجه کاربر
1- برای استفاده بهینه از عملکرد سیستم ترمز، تعمیر وسرویس 

باید در زمان مناسب انجام شود.
2- سیس��تم ترمز دیسکی اتوبوس های عقاب افشان مجهز به 
سنسور تعیین میزان درصد لنت هر چرخ است که روی صفحه 
آمپر می توان درصد آن را مشاهده کرد. همچنین در صورت اتمام 
لنت هشدار داده می شود. تعویض لنت در زمان مناسب می تواند از 

آسیب دیدگی دیسک وقطعات ترمزجلوگیری کند.
3- در تعمیرات باید از قطعات اصلی استفاده شود که ویژگی های 

الزم را از نظر انتقال حرارت دارند.
4- بای��د از نصب هرگونه قالپاق فانتزی ک��ه از انتقال حرارت 

جلوگیری می کند، خودداری شود.
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چند سال است که راننده اتوبوس هستید؟ 
بیست و چهار سال، از سال 1369 تاکنون. سی و یک 

ساله بودم که به عنوان راننده کارم را شروع کردم.  

تجربه کار با چه برندهای اتوبوسی را دارید؟ 
بنز 302 و 457، ولوو بی 7 و بی 12 و آخرین برندی که 

با آن کار کرده ام اسکانیا است.

چند سال است که اسکانیا دار هستید؟ 
9 سال. از سال 84 مالک و راننده اسکانیا هستم. 

چه چیز باعث ش��د که اس��کانیا را به س��ایر برند ها 
ترجیح دهید؟ 

اول اینک��ه در این چند س��ال، اتوبوس های اس��کانیا 
مردم پسند تر از س��ایر برند ها بوده. مسافران، مسافرت با 
ای��ن اتوبوس ها را ترجیح می دهند و اس��کانیا بین مردم 
برای خودش اسم و رس��می دارد. دوم اینکه هزینه های 
این اتوبوس برای مالک بسیار ارزان تر از بنز و ولوو است، 
در حالی که قطعات کیفیت بهتری دارند و نمایندگی ها 

هم خدمات پس از ف��روش خوبی ارائه می دهند. فضای 
اتاق اسکانیا باز تر از اتوبوس های دیگر است، سر و صدای 
کمتری دارد و دیر تر مس��تهلک می ش��ود. به خصوص 
خدمات پس از فروش بسیار مناسبی دارد و حتی پیش 
نیامده در جاده بمانم و کمک بخواهم و امداد رسانی نکرده 
باشند. شرکت عقاب افشان به عنوان نماینده انحصاری 
اس��کانیا در ایران همواره قطعات اصل و با کیفیت را در 

اختیارم گذاشته است.

به عنوان ی��ک راننده، چطور از این خودرو نگهداری 
می کنید؟ 

اول از همه اینکه س��ر موعد مقرر به ماشین رسیدگی 
می کنم و نمی گذارم کارد به استخوان برسد، بعد بخواهم 
به داد ماشین برسم. تا جایی که می شود از تعمیرگاه های 
خارج از شرکت استفاده نمی کنم. همیشه سعی می کنم 
فقط از ش��رکت جنس بگیرم، حتی اگر آن لحظه قطعه 
مورد نظر من موجود نباشد، ترجیحا صبر می کنم چرا که 
قطعات غیراصلی، اغلب مشکل ساز و خطر آفرین هستند و 
این را دیگر همه می دانیم و دیده ایم. حاال قطعات شرکتی 

من هستم و اتوبوس اسکانیا و مسافرانم
کریمی نژاد، راننده و مالک اتوبوس در گفت وگو با کالسکه سبز:

او ش��اید به نس��بت بقیه کمی 
دیر آغ��از کرده؛ از س��ی و یک 
س��الگی. با این حال جان محمد 
کریمی ن��ژاد، مال��ک و رانن��ده 
اتوبوس اسکانیا، از سی و یک 
سالگی تا این روز ها که پنجاه و 
پنج س��اله است، هر روز پشت 
فرم��ان اتوبوس��ش نشس��ته 
و جاده ه��ا را زی��ر پا گذاش��ته. 
ی��ک روز ب��ا بنز و ول��وو، و حاال 
۹سال اس��ت همراه با اسکانیا 
و مس��افرانی از هم��ه رنگ، از 
این ش��هر به آن ش��هر می رود 
و می آی��د. او ای��ن همه س��ال 
اسکانیادار مانده و جالب اینکه 
ه��وس نکرده س��راغ اتوبوس 

دیگری برود.
خودش می گوید: »اتوبوس های 
اسکانیا مردم پسند تر از سایر 
برند ه��ا هس��تند.« ب��ا اینکه 
ای��ن روز ه��ا کمت��ر رانندگ��ی 
می کن��د و رانن��ده دارد، اما از 
اتوبوس غافل نیست و معتقد 
است:»همیش��ه و بع��د از هر 
سفر باید اتوبوس را چک کرد؛ 

چه فنی و چه اتاقی.« او به این 
ش��کل از بروز خطرات احتمالی 
جلوگیری می کن��د و این را رمز 
دیر تر مستهلک ش��دن خودرو 
می داند. گفت و گوی »کالس��که 
س��بز« با این مالک و راننده را 

در ادامه می خوانید:

فاطمه رمضانیان
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شاید کمی گران تر باشند، اما خیال 
مالک و راننده راحت است که اصل و 

با اتوبوس هماهنگ هستند. 

فکر می کنید این عوامل چه قدر 
در جلوگیری از ب��روز نقص فنی و 
دیر مستهلک ش��دن خودرو مؤثر 

باشند؟
اگ��ر خ��ودرو زود ت��ر از آنچه باید 
مستهلک می ش��ود، دلیل اصلی آن 
همین استفاده از قطعات نامناسب و 
بی کیفیت خارج از شرکت است. من 
فکر می کنم اگر این مورد رعایت شود، 
بیش��ترین تأثیر را در دیر مستهلک 
شدن خودرو خواهد داشت. سیستم 
فنی این اتوبوس ها جزییاتی دارد که 
فقط از عهده متخصص فنی بر می آید 
نه هر تعمیرکاری که مدعی تخصص 
اس��ت، و نه ش��خص راننده که فکر 

سیستم فنی این اتوبوس ها 
جزییاتی دارد که فقط از عهده 
متخصص فنی بر می آید نه هر 
تعمیرکاری که مدعی تخصص 
است، و نه شـخص راننده که 
فکـر می کند، اگر قسـمتی از 
ماشین را دستکاری کند هیچ 
کس نمی فهمد، اتفاقی نمی افتد 
و منفعت بیشتری می برد؛ برای 
مثال دسـتکاری باک سوخت 
ماشین. باک فابریک اتوبوس، 
گنجایش 600 لیتر سـوخت را 
دارد اما این افـراد 2هزار لیتر 
گازوئیل می زنند و برای  نصب 
باک اضافی مثالًً کف ماشـین 
را می برنـد معلوم نیسـت به 
چه جرأت و به پشـتوانه کدام 
خطراتـی  چنیـن  تخصـص 
را بـه جـان می خـرد؟ همین 
خودسـرانه  ندانم کاری هـای 
است که بالی جان مسافران و 
مسئوالن شرکت عقاب افشان 

شده است.

می کند، اگر قسمتی از ماشین را دستکاری کند هیچ کس نمی فهمد، اتفاقی نمی افتد 
و منفعت بیشتری می برد؛ برای مثال دستکاری باک سوخت ماشین. باک فابریک 
اتوبوس، گنجایش 600 لیتر سوخت را دارد اما این افراد 2هزار لیتر گازوئیل می زنند 
و برای  نصب باک اضافی مثالًً کف ماشین را می برند معلوم نیست به چه جرأت و 
به پشتوانه کدام تخصص چنین خطراتی را به جان می خرد؟ همین ندانم کاری های 

خودسرانه است که بالی جان مسافران و مسئوالن شرکت عقاب افشان شده است.

همه راننده ها مثل شما فکر می کنند؟ 
نه متأس��فانه. به جرأت می توانم بگویم کمتر از 40 درصد. بیشتر راننده ها دلسوز 

نیستند، به خصوص آن دسته که مالک نیستند. 

اگر قرار باشد روزی فقط مالک باشید و رانندگی را به شخص دیگری بسپارید، 
از او چه انتظاری دارید؟ 

من همین حاال هم کمتر رانندگی می کنم و اغلب اتوبوس در اختیار راننده است. اما 
خودم نظارت دارم. در هر بار رفت و برگشت، کامالً اتوبوس را چک می کنم و از راننده 
هم می خواهم نکاتی که همیش��ه برای خودم مهم بوده را رعایت کند. یعنی اجازه 
نمی دهم فکر کنند هیچ کس باالی سر ماشین نیست. به هر حال، جان چهل مسافر 

با ایمنی اتوبوس وابسته است. شوخی که نیست. 

در این چند سال بهترین خاطره ای که از هم سفری با اسکانیا داشته اید چه بوده؟ 
جالب ترین خاطره ام برمی گردد به زمانی که تازه اتوبوس را گرفته بودم و عادت به 
دنده اتومات نداشتم و گیج می شدم. گاهی عصبی می شدم و گاهی خنده ام می گرفت. 
االن هم با اینکه دیگر به دنده عادت ندارم، اما گاهی یادش می افتم یا برای کس��ی 

تعریف می کنم و می خندم. 

مهم ترین مسئولیت یک اسکانیا دار چیست؟ 
اینکه همیشه و بعد از هر سفر ماشین را حتماً چک کند. قطعات با کیفیت و فابریک 
را همواره به اجناس بیرون ترجیح دهد، حتی اگر گران تر است. اتوبوس را همیشه 

تمیز نگاه دارد و احترام به مسافر را هم از یاد نبرد. 

خانواده از اینکه اسکانیادار هستید رضایت دارند؟ 
بله. از زندگی راضی هس��تم، خانواده هم راضی هس��تند. هرچند فرزندانم همه 
تحصیل کرده هستند و به دنبال درس و دانشگاه بوده اندو هیچ کدام راه من را نرفته اند. 

اما از اینکه اسکانیادار هستم همیشه راضی بوده اند. 

پس همیشه مالک و راننده اسکانیا خواهید ماند؟ 
من سال هاست که شغلم همین است. کار دیگری بلد نیستم و در عین حال، این کار 
را دوست دارم و به آن عادت کرده ام. پس بله، انگار همین طور است. همیشه مالک 

و راننده اسکانیا خواهم بود.
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کار روی اتوبوس های اس��کانیا را از چه زمانی آغاز 
کردید؟ 

دوازده س��ال قبل. ابتدا به عن��وان مدیر خدمات پس 
از فروش ش��روع کردم و اکنون مدیر تعمیرگاه مرکزی 

شرکت عقاب افشان هستم. 

اسکانیا اولین تجربه کاری شما بود؟ 
خیر، اسکانیا آخرین تجربه کاری من است که به دلیل 
س��مت باال تر، نزدیکی به محل زندگی، شرایط کاری و 
امکانات بیش��تر انتخابش کردم و خدا را شکر، انتخاب 

خوبی بود. 

کمی درباره تخصصتان توضیح می دهید؟ 
تخص��ص مجموعه تعمیرگاه مرکزی عقاب افش��ان، 
تمام امور تعمیرات اتوبوس های اسکانیاس��ت. ش��رکت 
عقاب افشان عالوه بر تولید و تعمیر، نماینده موتورهای 
صنعتی اسکانیا نیز هس��ت، برای مثال موتور لودر ها یا 
پمپ های فشار قوی. همچنین تعمیرگاه مرکزی، وظیفه 

خدمات رسانی به تمام نمایندگی ها را بر عهده دارد. 

فکر می کنید چرا اسکانیا تجربه موفق تری را نسبت 
به سایر برند ها در این سال ها به دست آورده؟ 

اینطور که بازار تاکنون نش��ان داده است، مجموعه 
محصول و خدمات عقاب افش��ان طی این س��ال ها به 

گونه ای بوده که مشتری آن را پسندیده. ما سه دسته 
مش��تری داریم: اول مالک، دوم راننده، و سوم مسافر. 
با احتساب رضایت این س��ه دسته مشتری که اغلب 
نیاز های متضادی نیز دارند، اسکانیا تاکنون برند پیشتاز 

بازار بوده.
همچنین هزینه تعمیرات و نگهداری، و مصرف سوخت 
این اتوبوس ها دسته اول مشتری ها یعنی مالکان را راضی 
نگه می دارد. سرویس و نگهداری اتوبوس های اسکانیا از 
قبیل تعویض روغن و تعمیرات کلی، در طول یک سال 
هزینه کمتری نسبت به سایر برند ها دارد و نمودار مصرف 
سوخت آن نیز بهینه است، البته به این شرط که به شیوه 

استاندارد از آن استفاده کنند.

استفاده به شیوه غیراستاندارد و نقص فنی اسکانیا، چه 
قدر به هم مرتبط است؟ 

به طور کلی، نقص فنی این اتوبوس ها مانند هر وسیله 
نقلیه دیگر، به دلیل مستهلک شدن قطعات رخ می دهد 
که طبیعی است. اما نقص های فنی دور از انتظار که گاه 
شاهد آن هستیم، عامل انسانی دارد، یعنی   همان استفاده 
غیراس��تاندارد مالک ی��ا راننده.  گاه کاره��ای اضافه که 
راننده ها فکر می کنند اگر روی ماشین انجام دهند بهتر 
اس��ت، عامل نقص فنی می شود و  گاه کارهایی که باید 
انجام دهند و نمی دهند، مثالًً لنت ترمز را آنقدر تعویض 
نمی کنند ت��ا عاقبت چرخ ها گیر می کن��د. ما با اینکه 

مدیر تعمیرگاه مرکزی ش��رکت 
عقاب افشان اس��ت، ۴۴ ساله 
و مهندس و مکانیک. س��ال ها 
افش��ان  عق��اب  مجموع��ه  در 
فعالی��ت ک��رده و ام��ا همچنان 
یار مجموعه باقی مانده اس��ت. 
مسعود س��لطانی دوازده سال 
است که برای عقاب افشانی ها، 
چهره ای شناخته شده است، چه 
در خدم��ات پس از ف��روش و 
چه در تعمی��رگاه مرکزی. او که 
اس��کانیا را برند پیش��تاز بازار 
کنونی می دان��د، در گفت و گو با 
»کالس��که سبز« ضمن گالیه از 
عدم آگاه��ی برخی از راننده ها 
و نشس��تن آن ها پشت فرمان 
اس��کانیا در حالی ک��ه آموزش 
ندیده اند، می گوید: »هر تغییر 
ب��دون تخصص عواقب��ی دارد 
ک��ه اگ��ر با ع��دم آگاه��ی توأم 
باشد، عواقب آن بیشتر خواهد 
ش��د. این را م��ا بار ها گفته ایم 
و ب��ا این حال، باز هم هس��تند 
راننده های��ی ک��ه ب��ه راحت��ی 
می گوین��د: ما نمی دانس��تیم!« 
گفت و گوی »کالس��که سبز« با 
مدیر تعمیرگاه مرکزی ش��رکت 
ادام��ه  در  را  افش��ان  عق��اب 

می خوانید:

فاطمه رمضانیان

راننده ها به راحتی می گویند: ما نمی دانستیم!
گفت و گوی »کالسکه سبز« با مسعود سلطانی مدیر تعمیرگاه مرکزی شرکت عقاب افشان 

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز

ای: 31 ۷1 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  315  111 ۸۰۰  3۰۰۰5          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴5 33-۰۲1          امداد جاد  

]14[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 5- مهـر ماه 1393



آموزش ه��ای خوبی برای راننده ها داریم، اما بعض��ی اوقات راننده ای که آموزش 
دیده تعویض می شود و شخصی پشت فرمان می نشیند که هیچ نمی داند. این 
عدم آگاهی، بالقوه خطرآفرین است. دیگر عامل نقص فنی اسکانیا که فکر می کنم 
راننده ای نیست نداند و بارها هم گفته شده اما همچنان رعایت نمی شود، مراجعه 
به تعمیرگاه های خارج از شرکت است که حتی پارامترهای ابتدایی یک تعمیرگاه 

را هم ندارند. 

بار ها گفته شده دستکاری راننده ها یا تعمیرکاران غیرمتخصص، آسیب زاست. 
چرا راننده ها همچنان رعایت نمی کنند؟ 

موضوع   همان »عدم آگاهی« اس��ت که به آن اش��اره کردم. هر تغییر بدون 
تخصص عواقبی دارد که اگر با عدم آگاهی توأم باشد، عواقب آن بیشتر خواهد 
ش��د؛ مثاًلً اضافه کردن یک المپ ال ای دی کوچک که ش��اید اصاًلً به چشم 
نیاید چه رس��د بی اهمیت بنظر برسد، اما همین المپ و سیم کشی که برای 
آن به کار می رود، به فیوز آس��یب می زند و ممکن اس��ت منجر به س��وختن 
سیم کشی یا حتی آتش سوزی اتوبوس شود. راننده ای که آگاه نیست، نه اینکه 
به خطر اهمیت ندهد، بلکه اصاًلً آن را نمی فهمد. مطلع نیست، پس نمی ترسد 
و مثاًل برای قشنگی و جلب مشتری، المپ ال ای دی را می گذارد بی آنکه بداند 

چه می کند.

چند درصد آتش سوزی ها به دلیل دستکاری راننده ها اتفاق می افتد؟
دلیل بخش اعظم آن ها دستکاری راننده و همچنین استفاده از قطعات غیر 
فابریک اس��ت. این موضوع را از یاد نبریم چون نکته مهمی است. برای مثال 
یک فیوز که ش��اید هزار تومان قیمت دارد، وقتی غیرفابریک تهیه می ش��ود 
مشکل آفرین است. اگر فیوز 10 آمپر را روی ماشینی با 30 آمپر ببندند، به 
هر علت که اتصالی رخ دهد سیم کشی به طور حتم می سوزد و احتمال دارد 
اطراف را هم بس��وزاند. این را ما بار ها گفته ایم و با این حال، باز هم هس��تند 

راننده هایی که به راحتی می گویند: »ما نمی دانستیم!« 

توصیه ت��ان ب��ه چنی��ن اف��رادی 
چیست؟ 

اولین توصیه اینکه از شبکه خدمات 
پس از فروش هر شرکتی که ماشین 
را از آن تهیه کرده اند، استفاده کنند. 
حتی یک پراید هم برای تعمیر باید 
به نمایندگی مجازش فرستاده شود. 
دوم اینکه در تعمیرگاه مرکزی شرکت 
عقاب افشان نه تنها در روز، که شب ها 
هم دوستان حضور دارند و به مشکالت 
رسیدگی می کنند. خرج آن فقط یک 

تماس است.
راننده ها در هر ساعت از شبانه روز 
که به مشکل برخوردند تماس بگیرند 
و بی دلیل جان خود و مسافرانشان را 
به خطر نیندازند. از آنچه در اختیارشان 
گذاشته شده استفاده کنند و بی جهت 

به دردسر نیفتند. 
دستکاری ماشین، و مدتی کوتاه این 
امکان را بدهد که افراد فکر کنند چه 
قدر کاردان هس��تند و سود کرده اند، 
اما در بلند مدت از هر لحاظ برایشان 
چیزی جز شکس��ت مالی و ش��غلی 
و حت��ی روحی و روان��ی نخواهد بود. 
خواهش می کنم دوس��تان بر اساس 
اص��ول پی��ش بروند و نه خ��ود و نه 

شرکت را به دردسر نیندازند.

اینطور که بازار تاکنون نشان 
داده اسـت، مجموعه محصول 
و خدمـات عقاب افشـان طی 
ایـن سـال ها به گونـه ای بوده 
که مشـتری آن را پسـندیده. 
ما سـه دسته مشـتری داریم: 
اول مالک، دوم راننده، و سـوم 
مسافر. با احتساب رضایت این 
سه دسته مشـتری که اغلب 
نیاز هـای متضادی نیـز دارند، 
اسـکانیا تاکنون برند پیشتاز 
بازار بـوده. همچنیـن هزینه 
تعمیرات و نگهداری، و مصرف 
سـوخت این اتوبوس ها دسته 
اول مشتری ها یعنی مالکان را 
راضی نگه می دارد. سرویس و 
نگهداری اتوبوس های اسکانیا از 
قبیل تعویض روغن و تعمیرات 
کلی، در طول یک سال هزینه 
کمتری نسبت به سایر برند ها 
دارد و نمودار مصرف سـوخت 
آن نیز بهینه است، البته به این 
شرط که به شیوه استاندارد از 

آن استفاده کنند.
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س��وم آبان ماه 1393، تفاهم نامه ای با موضوع »همکاری آموزشی – پژوهشی بین 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران و شرکت عقاب افشان« با حضور آقای 
مهندس خان پور، مدیر کل محترم اداره آموزش فنی و حرفه ای استان تهران و هیأت 

همراه در دفتر مرکزی شرکت عقاب افشان به امضا رسید.
در این جلسه، هادی اکبری راد، رئیس هیأت مدیره و مهندس ملک زاهدی، مدیر 

عامل و برخی از مسؤوالن شرکت عقاب افشان حضور داشتند.
اکبری راد ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، اش��اره کرد که احس��اس مسؤولیت 
و تعهد به کارآفرینی باعث ش��ده اس��ت حتی با وجود سن باال و توصیه نزدیکان به 
استراحت، همچنان در مجموعه عقاب افشان حضوری پررنگ داشته باشد. ایشان از 
تالش های صورت گرفته برای برقراری تفاهم نامه در جهت ارتقای سطح آموزش تشکر 

و قدردانی کردند.
همچنین مهندس ملک زاهدی، با توجه به ش��ناخت خود از عملکرد سازمان فنی 
و حرفه ای، اظهار داش��ت این همکاری می تواند دستاوردهای زیادی برای طرفین در 

زمینه ارتقای سطح آموزش به همراه داشته باشد.
در پایان، حمیدرضا خانپور، مدیر کل محترم اداره آموزش فنی و حرفه ای اس��تان 
تهران اعالم کرد سیاست های آموزش��ی اداره فنی و حرفه ای تاکنون بازدهی خوبی 
داشته و بیش از 70 درصد از افراد توانسته اند پس از کسب آموزش های الزم مشغول 
به کار شوند. قابل ذکر است ایشان از مسؤوالن شرکت عقاب افشان دعوت کردند تا از 

بخش های مختلف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تهران بازدید به عمل آورند.

مرکز خدمات پس از فروش ش��رکت عقاب افشان در راستای تشویق و 
ارج نهادن زحمات شبکه خدمات پس از فروش، از 5 نماینده برتر خود که 
در نحوه ارائه خدمات به مشتریان رتبه اول را کسب کرده اند، تقدیر و تشکر 

به عمل آورد.
طبق ارزیابی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران در سال 92 
نمایندگی های تهران، یزد، اردبیل، مشهد و کرج موفق به کسب رتبه اول 
شده اند که جوایز و لوح تقدیر این نمایندگی ها توسط مدیر کل سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای استان تهران که مهمان ویژه مراسم بودند به آنان 

اهدا گردید.
در این مراسم که روز 19 شهریور 93 برگزار شد، آقایان مهندس حمید 
اکبری راد قائم مقام مدیر عامل، مهندس نوروزی مدیر ش��بکه خدمات و 

تعدادی از مسئوالن شرکت عقاب افشان حضور داشتند.
در پایان مراس��م، مهندس اکبری راد ضمن عرض خس��ته نباشید به 
همکاران شبکه خدمات پس از فروش ابراز امیدواری کردند که مجموعه 
عقاب افش��ان بتواند با ادامه خدمت رسانی به مشتریان محترم روز به روز 

رضایت بیشتر آنان را فراهم سازد.

اخبار  اسکانیا
 امضای تفاهم نامه عقاب افشان با اداره آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

 تقدير از 5 نمايندگی برتر در زمينه ارائه خدمات پس از فروش
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آیین گش��ایش نمایندگی جدید ش��رکت تولی��دی و صنعتی 
عقاب افش��ان در استان اصفهان، شهرس��تان کاشان، با مدیریت 
عب��اس صاحب قدم در حضور مهمانان��ی از جمله معاون محترم 
ش��هرداری کاش��ان، معاون حمل و نقل پایانه کاشان، مدیران و 
کارکنان تعاونی های شهرس��تان کاش��ان، مهندس نوروزی مدیر 
محترم خدمات پس از فروش عقاب افشان، برات زاده رئیس امور 
نمایندگان این شرکت و سایر همکاران در محل نمایندگی کاشان 

برگزار شد.
در این مراسم، ابتدا مهندس نوروزی توضیحات الزم را در زمینه 
روند کاری شرکت طی گزارشی به اطالع مهمانان رساندند و سپس 
اکبری از واحد اس��تاندارد عقاب افش��ان گزارشی را از بازدیدهای 
شرکت »بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران« ارائه داد. در انتها 
مهندس نوروزی با ش��رح جزئیات، به همراه مهمانان از محوطه، 

روند ساخت و ساز و سایر امکانات نمایندگی بازدید کردند.
نمایندگی کاشان به عنوان هفدهمین نمایندگی عقاب افشان، 
فعالیت رسمی خود را از تاریخ 24 مهر 1393 آغاز کرده و آماده 

خدمت رسانی به مشتریان گرامی است.

عباسعلی غیاثی دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو، 
با تقدیم لوح تقدیر، تالش مدیران و کارکنان ش��رکت عقاب افش��ان را در زمینه 
رشد شاخص » نظام مدیریتی« و »رضایتمندی مشتریان« ارج نهاده و خواستار 

موفقیت های روز افزون برای شرکت عقاب افشان شد. 
در متن این تقدیرنامه خطاب به مدیرعامل شرکت آمده است: تالش مدیران و 
کارکنان آن ش��رکت در ارایه خدمات پس از فروش خودرو را ارج نهاده و افزایش 
امتیاز آن شرکت در شاخص »نظام مدیریتی« از 48 در سال 91 به 57 در سال 
92 و همچنین افزایش امتیاز در شاخص »رضایتمندی مشتریان« از 73 در سال 
91 به 8/ 78 در س��ال 92 که در س��ایه درایت جنابعالی، هیأت مدیره محترم، 
توانمندی مدیران و همدلی خالصانه کارکنان خدوم آن شرکت حاصل شده است 
را از طرف خود و سایر اعضای انجمن صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

از خداوند منان توفیق و کس��ب موفقیت های بیشتر جنابعالی و سایر همکاران 
محترمتان را خواستارم.

تقدير انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش از شرکت عقاب افشان

 افتتاح هفدهمين نمايندگی عقاب افشان در ايران

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ی��ک دوره آموزش راننده به مدت س��ه روز از تاری��خ 93/07/05 تا 
 93/07/07 توس��ط مدرس��ان اس��کانیا، آقایان Tommy Durlind و 
Jan Gustavsson در مرکز آموزش خدمات پس از فروش شرکت عقاب 
افشان برگزار شد. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، آقایان محسن 
نوروزی، مسعود سلطانی، فرهاد فصیحی، مرتضی آقاداداشی، علی عربی، 
مرتضی معینیان، حامد قربانیان، محمد طریقی و فریدون بختی بودند. 

در روز اول، مطال��ب تئوری در زمینه تکنیک های صحیح رانندگی، 
بررس��ی عادت های بد رانندگی، روش های کاهش اس��تهالک خودرو، 
ش��یوه های مصرف اقتصادی سوخت و راهکارهای کاهش مصرف آن، 
 ،)OPC( شناخت ویژگی های خودرو، آشنایی با تعویض دنده اپتی کروز
ریتاردر و فواید استفاده از آن، کنترل دور موتور و ویژگی های رانندگان 

خوب و هوشیار مطرح شد. 
روز دوم به رانندگی عملی در شهرک شهید باقری اختصاص داشت. 
چهار نفر از شرکت کنندگان که گواهینامه پایه یک داشتند در مسیر 
هموار، ش��یب سرباالیی، س��رازیری و پیچ تند رانندگی کردند. سپس 
مدرس��ان نکاتی را در همین مورد بیان داشتند و توضیحاتی را درباره 
دور موتور صحی��ح، گاز ندادن بیهوده و اجازه حرکت به خودرو با وزن 
 (Anticipation( پیش بینی و تشخیص موانع پیش رو ،(Coasting( خود

و عملکرد سیستم های Hill hold، Maneuver و غیره ارائه دادند. 
در روز سوم، ابتدا مطالب دو روز گذشته مرور شد، سپس روش های 
متن��وع برنامه ریزی و زمان بندی برای برگ��زاری دوره آموزش راننده و 
تحویل خودرو به مشتری پیشنهاد شد. همچنین سه کارگاه آموزشی 
تش��کیل شد و تمرین در قالب دو گروه چهار نفره صورت پذیرفت. در 
پایان، یک جلسه پرسش و پاسخ شکل گرفت و گواهینامه پایان دوره به 

شرکت کنندگان اعطا شد.

برگزاری دوره آموزش راننده توسط مدرسان اسکانيا
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گردشگري
 شهر آب ها و رنگ ها 

 مرنجاب؛ آرام و سرشار از ناگفته ها 
 پاییز می رسد که مرا مبتال کند

 هند؛ سرزمین اسرارآمیز
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شهر آب ها و رنگ ها
آمستردام؛  ونیز هلند!

ام��کان س��فر  کس��انی ک��ه 
برایشان مهیاس��ت اما سفر 
از  را  خودش��ان  نمی کنن��د 
یک فرص��ت تاریخی محروم 
می کنند. فرصتی که می تواند 
زندگیش��ان را تغیی��ر دهد؛ 
چرا می گویم زندگیش��ان را 
تغیی��ر ده��د؟ از ای��ن جهت 
که می تواند فضاهای جدید؛ 
اطالع��ات جدی��د؛ تجربه های 
جدید به آن ه��ا اضافه کند؛ 
س��عدی علی��ه الرحم��ه هم 
تاکید بر س��فر دارد آنجا که 
می گوید: »بس��یار سفر باید 
ت��ا پخته ش��ود خام��ی«. حاال 
البته عده ای هم هستند که 
امکان سفرهای خارجی برای 
آن ها وجود ندارد اما با دیدن 
تصاویر این شهر ها و کشور ها 
سعی می کنند خودشان را در 
آن فضا برده و احساس های 
خوش آیندی برای خود ایجاد 
کنند. ما در این بخش ها سعی 
می کنیم این احساس خوش 
آیند را برای مخاطب ماهنامه 
»کالسکه سبز« ایجاد کنیم. 
در این بخش به س��راغ شهر 

آمستردام می رویم. 

هلند برای هنر دوس��تان مکانی رؤیایی ست. نسبت 
به مساحتش بیشترین مقدار گنجینه های هنری را در 
دنیا داراست. آمستردام پر از موزه های مختلف است. از 
نقاشی های خیره کننده رامبراند و ورمیر گرفته تا موزه 

وسایل و لوازم شکنجه گری. 
این ش��هر زیبا با رودهای خروش��ان در میان انبوهی 
از جریان ه��ای آب قرار دارد و بی��ش از 1000 پل برای 
محصور کردن آن در سطح شهر وجود دارد و به واسطه 
قایق های ش��ناور بر روی کانال ها می توان در میان شهر 

رفت و آمد کرد و زیبایی هایی آن را دید. 
 این شهر فرهنگی، انبوهی از موزه ها را که از هر گوشه 
جهان ردپایی در آن است، در خود جای داده و بیشترین 

موزه های هلند در این شهر وجود دارد. 
یکی از گردش��گرانی که به این ش��هر س��فر کرده در 
س��فرنامه خود می نویسد: »ش��هرهای اروپایی مملو از 
جاذبه هایی اس��ت که خیلی از آن ها برس��اخته ذوق و 
سلیقه است تا غنای فرهنگی یا حتی شاهکار طبیعت.« 
آمستردام شهر موزه هاست؛ شهر کانال های آب، درست 
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مثل ونیز؛ و ش��هر دوچرخه و عالوه بر همه 
این ها، آمستردام از باال، شبیه حلزونی است 
که دور خود پیچیده، از یک هسته مرکزی 
آغاز شده و به شکل حلقوی گسترش یافته 
اس��ت؛ وج��ود کانال ه��ای آب، زندگی این 

حلزون زیبا را تضمین می کند! 
آمس��تردام ش��باهت زیادی به ونیز دارد؛ 
هم از حیث معماری و هم از نظر وس��عت؛ 
حت��ی می ت��وان ب��ا لح��اظ ک��ردِن عامل 
»جمعی��ت«، آمس��تردام را از ونیز بزرگ تر 
 تصور کرد! در اطراف میدان مرکزی ش��هر
Dam Square تقریبا تمام ساختمان ها دارای 
اهمیت تاریخی و باقدمتی بیش از 300 سال 
 Madame Tussauds هستند. موزه مادام تسو
همان موزه ای که مجسمه  شبه واقعی آدم های 
مشهور را می سازد و به نمایش می گذارد، در 
همین میدان اس��ت. در ضلع غربی میدان، 
مهم ترین بنای شهر یا   همان کاخ سلطنتی 
Royal Palace واقع شده است؛ کاخی که در 
طی قرون گذشته بار ها دست به دست شده 

و سرگذشت غریبی دارد. 
شاید بتوان گفت مهم ترین جاذبه آمستردام 
همین طراحی شهری و در واقع ساختار آن 

اس��ت. کانال ها، تأثیر شگرفی بر همه شئون زندگی در این شهر گذاشته، به 
نحوی که اغلب جابجایی های باری و خدماتی از این طریق انجام می ش��ده و 
هنوز هم تعداد پرشماری قایق را می توان در محوطه کانال ها مشاهده کرد که 

کاربردهای غیر توریستی دارند. 
 از سوی دیگر، اغلب ساختمان ها دارای عرض کم، عمق و ارتفاع زیاد هستند. 
در واقع »بر« خانه به میزانی که روبه کانال قرار دارد اهمیت زیادی داش��ته و 
ظاهرا مالیات خانه هم بر اساس سهم هر کدام از عرض کانال تعیین می شود. 
به همین دلیل با ورود به کانال و سواری روی آب، می توان بسیاری از بنا ها و 
گذرهای مهم شهر را دید؛ همین طور سبک زندگی مردم بومی، اتومبیل های 
قدیم��ی و جدید، دوچرخه ها، قایق ها و خالص��ه الیه  مهمی از زندگی اهالی 

آمستردام در البه الی این کانال ها قابل مشاهده است. 
 س��اختمان اپرا یا Concert-gebouw در غرب آمس��تردام قرار گرفته است 

هلنـد بـرای هنر دوسـتان 
مکانی رؤیایی سـت. نسـبت 
به مساحتش بیشترین مقدار 
در  را  هنـری  گنجینه هـای 
دنیا داراسـت. آمسـتردام پر 
از موزه هـای مختلـف اسـت. 
از نقاشـی های خیـره کننـده 
رامبراند و ورمیر گرفته تا موزه 
وسـایل و لوازم شکنجه گری.  
ایـن شـهر زیبـا بـا رودهای 
خروشـان در میـان انبوهی از 
جریان هـای آب قـرار دارد و 
بیـش از 1000 پل برای محصور 
کردن آن در سطح شهر وجود 
دارد و بـه واسـطه قایق هـای 
شناور بر روی کانال ها می توان 
در میان شـهر رفت و آمد کرد 
دیـد.  را  آن  زیبایی هایـی  و 
این شـهر فرهنگی، انبوهی از 
موزه ها را که از هر گوشه جهان 
ردپایی در آن اسـت، در خود 
جای داده و بیشترین موزه های 

هلند در این شهر وجود دارد.
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 دو موزه مهم بزرگ آمس��تردام موزه ون گوک
Van Gogh Museum بزرگ تری��ن مجموعه 
حاوی آثار این نقاش در جهان، و موزه هنر مدرن 
 Stedelijk Museum Amsterdam آمس��تردام
ک��ه در زمین��ه معماری و طراحی از ش��هرت 
جهانی برخوردار است، هستند ساختمان این 
موزه با مهارتی بس��یار زیاد، با تلفیق دو سازه 
قدیمی )آجری( و جدید )شیش��ه ای( توسعه 

یافته است.
در فضای س��بز مقابل موزه ها، چندین نماد 
مربوط به جنایات جنگ جهانی دوم به چشم 
می خورد. این نماد ها، در بعضی موارد با موسیقی 
و فضای خاصی که ایجاد ک��رده بودند، نوعی 
ترس و احس��اس انزجار از جن��گ را در آدمی 
برمی انگیختند. در انتهای شرقی محوطه، بنای 
عظیم Rijksmuseum متعلق به قرون وسطی 
واقع ش��ده که معموال برای برپایی نمایشگاه  و 
برنامه های ویژه به کار می رود. اما نماد مشهور 
شهر »I amsterdam« با دو رنگ سفید و قرمز 
در مقابل این بنا قرار دارد و کلی آدم از س��ر و 
کله این حروف و کلمات باال و پایین می روند تا 

عکس بگیرند.

زیادی  شـباهت  آمستردام 
بـه ونیـز دارد؛ هـم از حیـث 
معماری و هم از نظر وسـعت؛ 
حتی می توان با لحـاظ کردِن 
عامل »جمعیت«، آمسـتردام 
را از ونیـز بزرگ تر تصور کرد! 
در اطراف میدان مرکزی شهر 
Dam Square تقریبـا تمام 
اهمیـت  دارای  سـاختمان ها 
تاریخی و باقدمتی بیش از 300 
سال هستند. موزه مادام تسو 
Madame Tussauds همان 
موزه ای که مجسمه  شبه واقعی 
آدم های مشـهور را می سازد و 
به نمایش می گذارد، در همین 
میـدان اسـت. در ضلع غربی 
بنای شـهر  میدان، مهم ترین 
 Royal یا   همان کاخ سلطنتی
Palace واقـع شـده اسـت؛ 
کاخی که در طی قرون گذشته 
بار ها دسـت به دسـت شده و 

سرگذشت غریبی دارد.

 بناهای مشهور آمستردام

:Berlage Van Beurs
 یکی از بناهای معماری مش��هور هلندی است که در طول سال های 
1898 ت��ا 1903 به منظور اجتماع م��ردان هنرمند و صنعتکار برای 
پیش��برد و حمایت از طرح های معماریش��ان ساخته و اگر چه در ابتدا 
هدف از ساختن آن یک مرکز و بازار بورس بود هیچ گاه چنین استفاده ای 

از آن نشد و انواع نمایشگاه ها و کنسرت ها در آن بر پا شده است. 

:waag De
 این بنا که در میدان نیوو مارکت واقع ش��ده بخشی از استحکامات 
این شهر قدیمی به شمار می رود. این بنا که قبالً سینت آنتونی نامیده 
می شد، در سال 1488 با برج ها و کاهریزهای بسیاری ساخته شده است 
و دروازه بزرگ آن بخشی از خط دفاعی شهر محسوب می شد، اما بعد ها 
در آن اصناف مختلف زندگی  کردند و به عنوان رستوران و مرکز اطالعات 

از آن استفاده شد.

 :Beguinage
 ای��ن منطقه که دور از خیابان ها و مراکز ش��لوغ در کنار موزه تاریخ 
قرار گرفته شامل کلیسای انگلیسی و دیر کاتولیک های ایتالیایی است. 
بیشتر خانه های قدیمی آن متعلق به قرن 17 هستند و قدیمی ترین خانه 
آمستردام که از چوب ساخته شده و متعلق به سال های 1475 است در 

این مکان قرار دارد. 
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 اگر چه خانه های چوبی به دلیل جلوگیری 
از آتش س��وزی های بزرگ در شهر کم کم 
ناپدید می شوند، هنوز نمونه های کهن آن ها 
را در اینجا می توان یافت. دستورات مذهبی 
کاتولی��ک تنها از ق��رن 16 )بع��د از دوره 
اصالًحات( در اینجا ظهور یافت و تنها زنان 
مجرد در Begijnhof اجازه داشتند که تارک 

دنیا و راهبه باشند. 

 :Ajnetekapel
 این ساختمان مذهبی که به دیر آگنس 
مقدس معروف اس��ت تنها دیر باقی مانده 
از قرون وس��طی اس��ت که درسال 1397 
ساخته و بعد از آتش سوزی در سال 1470 

دوباره بازسازی شد.
در سال 1632 به عنوان مرکز فعالیت های 
علمی مورد استفاده قرار گرفت و اکنون به 
عنوان موزه تاریخ دانشگاهی استفاده می شود 
و عکس ها و تصاویر زیادی از دانش��جویان و 
دیگر افراد مش��هور و نامی در سالن خطابه 
قدیمی آن به چشم می خورد که بسیاری از 
آن ها را یک تاجر مجموعه دار به نام پاپنبروک 

در سال 743 به موزه اهدا کرده است.
هلند کشوری است که به سرزمین الله ها، 
آسیاب های بادی و سد ها مشهور است و با 
زنجیره ای از شهرهای زیبای ساحلی و 
پایتختی اعجاب آور چون آمستردام، 
س��واحل فرح بخش و میراث غنی 
و تاریخی، از کشورهای جذاب 

اروپا به شمار می رود. 
بخش مرکزی آمستردام 

گردشـگرانی  از  یکـی 
سـفر  آمسـتردام  بـه  کـه 
خـود  سـفرنامه  در  کـرده 
اروپایی  می نویسد:»شهرهای 
مملو از جاذبه هایی اسـت که 
خیلی از آن ها برساخته ذوق و 
سلیقه است تا غنای فرهنگی 
یـا حتـی شـاهکار طبیعـت. 
آمستردام شـهر موزه هاست؛ 
شـهر کانال های آب، درسـت 
مثل ونیز؛ و شـهر دوچرخه و 
عالوه بر همه این ها، آمستردام 
از باال، شبیه حلزونی است که 
دور خود پیچیده، از یک هسته 
مرکزی آغاز شـده و به شکل 
حلقوی گسـترش یافته است؛ 
وجود کانال هـای آب، زندگی 
ایـن حلـزون زیبـا را تضمین 

می کند!«

بافت فشرده و زیبای قدیمی خود را به خوبی حفظ کرده است و به یک موزه رو 
باز و دیدنی می ماند. به همین خاطر یکی از جاذبه های گردشگری در آمستردام، 
قایق سواری در کانال های داخل شهر است که از مقابل بسیاری از ساختمان های 

زیبای شهر می گذرد. 
 ورود آب به این مجرا ها کنترل می ش��ود، چون آمس��تردام نیز مانند مناطق 
وس��یعی از هلند زیر س��طح دریا قرار گرفته اس��ت. رودخانه آمستل از وسط 
آمس��تردام می گذرد و شبکه گسترده ای از کانال ها و نهر ها بخش های مختلف 

شهر قدیمی را به هم وصل می کنند. 
 این کانال ها به تدریج طی چهار قرن گذش��ته به ش��کل نیم دایره هایی دور 
هسته اولیه شهر حفر شده و گسترش یافته اند. کاربرد اصلی آن ها جابجایی بار 
و محصوالت وارداتی از کشتی ها به انبار و تجارت خانه ها و بالعکس از آنجا به 

بندر گاه بوده است.
در قرون هفدهم و هجدهم که دوران شکوفایی اقتصاد استعماری هلند بود، 
خانه های اعیان نش��ین بسیاری در حاشیه کانال های بیرونی ساخته شدند که 

بسیاری از آن ها هنوز هم پا بر جا هستند.
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مرنجاب؛ آرام و سرشار از ناگفته ها

 »مرنجاب« از جمله 999 کاروانسرایی است که شاه عباس آن را با تجهیز به تأسیسات دفاعی و به سرعت 
تمام و به عنوان یک پایگاه نظامی در کویر بنا نهاد. باالی کاروانسرا به شکل سنگرهای دیده بانی برای حضور 
همیشگی 500 پاسدار مسلح و به منظور تأمین امنیت عبور کاال از چین برای اروپا و بالعکس ایجاد شده است. 
قلعه و کاروانسرای »مرنجاب« در کتب تاریخی زمان صفویه از جمله کتاب »عالم آرای عباسی« اینگونه معرفی 
شده است که بعضی از شهرهای مرکزی ایران و حاشیه کویر از طریق جاده صعب العبور کویر و »سیاه کوه« 

په��ن دش��ت س��اکت و آرام 
کویر آن هن��گام که ریگ های 
روان��ش با هر حرک��ت باد به 
می پردازن��د  خی��ال  نقاش��ی 
و هنگام��ی ک��ه ص��دای زنگ 
صب��وران  ای��ن  ش��تران، 
صحرای کویر، س��کوت صحرا 
را با موس��یقی طبیعت همراه 
می کنن��د و ت��و را از دغدغ��ه 
دنی��ای ش��لوغ می رهانن��د و 
آن��گاه که ب��ه هر ط��رف نگاه 
می کن��ی جز س��کوت و خلوت 
نمی بینی تفاوت��ی با جنگلهای 
سرس��بز ش��مال )آن��گاه ک��ه 
صدای حرکت برگ ها و نسیم 
نوازشگر آن خود را به عالمی 

دیگر می برد( ندارد. 
 با وزش نسیم دلنواز کویری، 
نی زاره��ای اطراف »مرنجاب« 
اینگونه حکای��ت می کنند که: 
روزگاری، ش��اه عباس صفوی، 
ب��رای حفاظ��ت از کاوران های 
بزرگی که از مشرق زمین و از 
مسیر جاده ابریشم، عازم اروپا 
بودند، این عمارت را س��اخت. 
ناگفت��ه نمان��د ک��ه به رس��م 
حکومت داری و تأمین امنیت و 
فراهم نمودن ابزار و امکانات 
الزم ب��رای مقابل��ه ب��ا هجوم 
دشمنان، ش��اه عباس  گمانش 
ب��ر این بود ک��ه از جانب کویر 
و به س��بب س��رزمین باتالقی 
دریاچ��ه نمک در امان اس��ت، 
بعد از هجوم ناگهانی افغان ها 
از ش��رق و از جان��ب کویر که 
کاش��ان و اصفه��ان را تهدید 
کردند، بر آن شد تا دیوارهای 

قلعه مرنجاب را باال ببرد. 
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با وزش نسیم دلنواز کویری، 
نی زارهای اطراف »مرنجاب« 
اینگونه حکایت می کنند که: 
روزگاری، شاه عباس صفوی، 
برای حفاظـت از کاوران های 
بزرگی که از مشـرق زمین و 
از مسـیر جاده ابریشم، عازم 
اروپا بودنـد، این عمـارت را 
سـاخت. ناگفته نمانـد که به 
رسـم حکومت داری و تأمین 
امنیت و فراهم نمـودن ابزار 
و امکانات الزم برای مقابله با 
هجوم دشـمنان، شاه عباس  
گمانش بر این بود که از جانب 
کویـر و به سـبب سـرزمین 
باتالقی دریاچه نمک در امان 
اسـت، بعد از هجوم ناگهانی 
افغان هـا از شـرق و از جانب 
کویر کـه کاشـان و اصفهان 
را تهدیـد کردند، بر آن شـد 
تـا دیوارهای قلعه مرنجاب را 

باال ببرد. 

مورد هجوم و حمله ازبک ها و ترکمن ها قرار 
گرفت حمله و شبیخون مهاجمین از شمال 
شرقی کشور و خراسان، حتی اصفهان را که 
پایتخت شاه عباس صفوی بود تهدید کرد و 
این موضوع برای دولت مقتدر صفوی قابل 
تحمل نبود، لذا به دستور شاه عباس صفوی 
در منطق��ه مرنجاب و در حاش��یه کویر که 
عالوه بر مجاورت دریاچه نمک در کنار جاده 
کاروان رو خراسان و ری نیز قرار دارد قلعه 
مستحکم مرنجاب ساخته شد تا ضمن آنکه 
محل اتراق کاروان ها با شد، به عنوان یک دژ 

نظامی امنیت سیاه کوه را برقرار کند. 
این قلعه که در اوایل قرن یازدهم هجری 
قمری از آجر س��اخته شده است، چهار برج 
دیده بانی در چهار گوشه خود دارد و در دور 
تا دور پشت بام این قلعه سوراخ هایی تعبیه 

شده است که به آن »تیرکش« می گویند.
در کتاب »عالم آرای عباسی« میزان هزینه 
انجام ش��ده برای ساخت س��ه کاروانسرای 
»مرنجاب«، »عین الرش��ید« و قصر »بهرام 
گور« و همچنین راه س��نگفرش سیاه کوه 
در زمان ش��اه عباس صفوی حدود 10هزار 

تومان بوده است.

و اینک مرنجاب که از یک سوی به تماشای دریاچه سفیدپوش نمک 
و از دیگر س��وی در کنار کویر آرام صبورانه و مقاوم آرمیده اس��ت با 
قدمتی 400 ساله به همت و تالش مسئوالن و به عرق جبین و دستان 
هنرمن��د و پرمهر معماران بوم��ی آران و بیدگل حیاتی دیگر به خود 
گرفته است که گشت و گذار در طبیعت بکر و ناشناخته کویر مرکزی 
ایران با حضور در کنار برکه آب مرنجاب و تماشای ماهی های سرخ و 

نی زارهای سبز آن به یادماندنی است. 

قلعه مرنجاب: 
قلعه مرنجاب، کاروانسرایی است در کویر که در مسیر راه ابریشم قرار 
دارد و کاروان ها برای س��فر به خراسان، اصفهان، ری و بالعکس از این 

مسیر می گذشتند. 
درباره دلیل ساخت این قلعه و کاروانسرا در کنار دریاچه نمک، نقل 
اس��ت که شاه عباس با وجود ایجاد کاروانس��را و قلعه های متعدد در 
سراسر کشور، در این منطقه تأسیسات دفاعی تعبیه نکرده بود، چون 
تا آن زمان دشمنان به خاطر دریاچه نمک و گستره کویر، از این سوی 
به پایتخت هجوم نبرده بودند. حمله ازبک ها و افغان ها از طریق دریاچه 
نمک به کاش��ان که تا اصفهان پیش رفتند، ش��اه عباس را به صرافت 
انداخت تا در سال 1012 قمری سریعاً یک پایگاه نظامی در این منطقه 
ایجاد کند و جلوی تهدید را بگیرد. باالی کاروانسرا به شکل سنگرهای 
دیدبانی است و ذکر شده است که همیشه 500 پاسدار مسلح در قلعه 
حضور داشتند و امنیت عبور کاال از چین به اروپا و بالعکس را در این 

منطقه تأمین می کردند. 
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قنات کنار کاروانس��را که برکه بزرگی 
به وجود آورده اس��ت، آب شیرین دارد و 
این در کویر نمک و شوره زار یک معجزه 
است. معجزه ای بی مانند که رازش را هنوز 

نمی دانند. 
ش��ور نب��ودن آب قنات کاروانس��رای 
مرنجاب همه ساله بسیاری از گردشگران 
داخل��ی و خارج��ی را ب��ه س��وی خود 
می کش��اند. قلعه مرنجاب، کاروانسرایی 
است در کویر که در مسیر راه ابریشم قرار 
دارد و در گذش��ته کاروان ها برای سفر به 
خراس��ان، اصفهان، ری و بالعکس از این 
مسیر می گذشتند و از آب قنات نزدیک 

این قلعه سیراب می شدند. 

کاروانسرای شاه عباسی: 
این قلعه در کنار دریاچه نمک در قلب 
کویر ساخته ش��ده اس��ت. درباره دلیل 
س��اخت این قلع��ه و کاروانس��را در کنار 
دریاچه نمک، نقل اس��ت که شاه عباس 
با وجود ایجاد کاروانسرا و قلعه های متعدد 
در سراسر کشور، در این منطقه تأسیسات 
دفاعی تعبیه نکرده بود، چون تا آن زمان 
دشمنان به خاطر دریاچه نمک و گستره 
کویر، از این سوی به پایتخت هجوم نبرده 
بودند. حمل��ه ازبک ها و افغان ها از طریق 
دریاچه نمک به کاش��ان ک��ه تا اصفهان 
پیش رفتند، ش��اه عب��اس را به صرافت 
انداخت تا در س��ال 1012 قمری سریعاً 
یک پایگاه نظام��ی در این منطقه ایجاد 

کند و جلوی تهدید را بگیرد. 

باالی کاروانسرا به شکل سنگرهای دیدبانی است و ذکر شده که همیشه 
500 پاسدار مسلح در قلعه حضور داشتند و امنیت عبور کاال از چین به اروپا 
و بر عکس را در این منطقه تأمین می کردند. قنات کنار کاروانسرا که برکه 
بزرگی به وجود آورده است، آب شیرین دارد و این در کویر نمک و شوره زار 

یک معجزه است، معجزه ای بی مانند که رازش هنوز فاش نشده است. 
کاروانسرای مرنجاب در ارتفاع 810 متری از سطح دریای آزاد و در حاشیه 

جنوبی دریاچه قم واقع شده است. 

وضعیت اقلیمی:
 کاروانسرای مرنجاب در مرنجاب از دهستان های شهرستان آران و بیدگل 
واقع شده است. در منطقه کویری آران و بیدگل، باد مثل هر منطقه کویری 
دیگر، یک عامل تعیین کننده اقلیمی است. باد، هم در شکل دهی به وضعیت 
طبیعی کویر و هم در شیوه زندگی انسان بیابان نشین تأثیر تعیین کننده 
دارد. بادهای نامطلوب بزرگ ترین آفت کویر و باد مطلوب، نسیمی از بهشت 
است که کویر تفتیده را شاداب و با طراوت می کند. متأسفانه در این منطقه 
جز دو باد شهریاری و باد شمال، سایر باد ها چون باد خراسان، باد قبله، باد 

طوفان، باد سیاه و بویژه باد لوار از بادهای نامطلوب محسوب می شوند. 
در منطقه آران و بیدگل همه چیز شکل و نمود کویری دارد و هر پدیده ای، 

طبیعی یا انسانی، آیینه کویر است. 

معماری بنا: 
 نقش��ه کاروانسرای مرنجاب مربع شکل است. کاروانسرا از چندین اتاق و 
شاه نشین تشکیل شده که به دور حیاطی در ابعاد 30×20 متر قرار دارند. 
کاروانس��را با گچ و آجر ساخته شده و دارای اتاق ها و اصطبل های متعدد و 

6 برج است. 
در ضلع جنوبی کاروانسرا استخر آبی در ابعاد تقریبی 10×4 متر قرار دارد. 
آب این اس��تخر از چشمه ای که در زیر خود آن وجود دارد پر می شود که 
آب مصرفی کاروانسرا نیز از همین چشمه است. وجود چنین چشمه پر آب 
و زاللی به همراه چندین درخت بلند قامت در میان کویری خشک، نعمتی 
بس بزرگ و شگفت انگیز است که موجب حیرت و تعجب مسافرانی است 

قلعه مرنجاب، کاروانسرایی 
است در کویر که در مسیر راه 
ابریشم قرار دارد و کاروان ها 
بـه خراسـان،  بـرای سـفر 
اصفهـان، ری و بالعکـس از 
می گذشـتند.  مسـیر  ایـن 
این  دربـاره دلیـل سـاخت 
قلعـه و کاروانسـرا در کنـار 
دریاچه نمک، نقل اسـت که 
شـاه عباس با وجـود ایجاد 
کاروانسرا و قلعه های متعدد 
در سراسـر کشـور، در ایـن 
منطقـه تأسیسـات دفاعـی 
تعبیـه نکـرده بود، چـون تا 
آن زمـان دشـمنان به خاطر 
دریاچه نمک و گستره کویر، 
از ایـن سـوی بـه پایتخـت 
هجوم نبـرده بودنـد. حمله 
ازبک ها و افغان هـا از طریق 
دریاچـه نمک به کاشـان که 
تا اصفهان پیش رفتند، شـاه 
عبـاس را به صرافت انداخت 
تا در سال 1012 قمری سریعًا 
یـک پایـگاه نظامـی در این 
منطقـه ایجاد کنـد و جلوی 

تهدید را بگیرد.
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باالی کاروانسرای مرنجاب به 
شکل سنگرهای دیدبانی است 
و ذکر شـده که همیشـه 500 
پاسدار مسلح در قلعه حضور 
داشـتند و امنیت عبـور کاال 
از چین بـه اروپا و بر عکس را 
در این منطقه تأمین می کردند. 
قنات کنار کاروانسرا که برکه 
بزرگی به وجود آورده اسـت، 
آب شیرین دارد و این در کویر 
نمک و شـوره زار یک معجزه 
اسـت، معجزه ای بی مانند که 
رازش هنوز فاش نشده است. 
کاروانسرای مرنجاب در ارتفاع 
810 متری از سطح دریای آزاد 
و در حاشیه جنوبی دریاچه قم 

واقع شده است.

که به این کاروانسرا می آیند. کاروانسرای 
مرنجاب یک��ی از مهم ترین رصدگاه های 
ایران اس��ت که عاشقان آسمان را از نقاط 
مختلف کشور به سوی خود جلب می کند. 
گروه های نجومی در بام کاروانسرا مستقر 
می ش��وند و تلس��کوپ ها و دوربین های 
دوچشمی ش��ان را به سوی آسمان نشانه 
می روند تا بتوانند زیبایی های آس��مان را 
در س��کوتی زیبا رصد کنند. دمای هوای 
منطقه در نیمه دوم سال به صفر درجه و 
به ندرت ب��ه یکی، دو درجه زیر صفر هم 
می رس��د. در فاصله تقریبا 12 کیلومتری 
از ش��رق کاروانس��را، تپه های روان شنی 
وجود دارد که از جاذبه های بسیار زیبای 
کویر مرنجاب است. این تپه های شنی در 
محدوده ای تقریبا وس��یع و با شیب های 
تند مکان بس��یار مناسبی برای آن دسته 
از عکاسانی اس��ت که به سوژه های بدیع 
و جذاب در طبیعت عالقمندند. البته در 
فصل تابستان، مارهای غیر سمی و گه گاه 
سمی در این تپه های شنی دیده می شوند 
که ممکن است برای آن ها مشکل آفرین 
ش��ود. از تپه های ش��نی به سمت شمال 
ش��رقی، جاده خاکی ای وجود دارد که از 
ش��رق دریاچه بزرگ نمک می گذرد و به 
کاروانس��رای قصربهرام در شمال دریاچه 

می رسد.

عرض جاده بسیار باریک است و گاهی اوقات بر اثر وزش بادهای کویری 
قسمت هایی از جاده به طور کامل ناپدید می شود. از این مسیر تنها خودروهایی 
همچون جیپ می توانند عبور کنند. در طول مسیر هیچ نشانی از تمدن وجود 

ندارد و تنها چیزی که به چشم می خورد خاک و شن است.
در شمال کاروانسرای مرنجاب رشته کوه کوچک سیاه کوه قرار دارد. 
ارتفاع قله سیاه کوه 1865 متر است. زمین های اطراف سیاه کوه باتالقی 
است و تنها از چند نقطه خاص و با کمک راهنمای محلی خبره می توان 
به این قله صعود کرد. آب و هوای کویر مرنجاب در فصل تابستان گرم 
اس��ت و به خصوص در طول روز دمای هوا بس��یار باال می رود. این امر 
باعث می شود که حیوانات موذی همچون عقرب، رتیل و گهگاه مار به 
کاروانس��را بیایند و برای ساکنان کاروانسرا مشکالتی ایجاد کنند. البته 
به خاطر مرمت و بازس��ازی که در چند سال قبل انجام شده است کل 
کاروانسرا و به خصوص پشت بام آن به طور کامل سم پاشی شده است 

و هر چندمدت یک بار این کار تجدید می شود. 
پیشنهاد مسئوالن کاروانسرا این است که گروه هایی که شب را در این 
بنا به سر می برند در بام کاروانسرا استراحت نکنند. کاروانسرای مرنجاب، 
تپه های شنی، دشت بی انتهای کویر، سیاه کوه و طلوع و غروب زیبای 
خورش��ید در افق باز کویر به همراه آس��مان پرستاره اش به عالوه ده ها 
جاذبه طبیعی دیگر سوژه های بسیار زیبایی برای عکاسان طبیعت است 

که عازم این منطقه از ایران زمین هستند. 
دریاچ��ه نمک آران و بی��دگل با نامهای مختلفی مانند دریاچه نمک 
قم و... معرفی و در اکثر نوش��ته ها از آن با نام »دریاچه نمک« یاد شده 

است.
دریاچه نمک از شمال به دشت ورامین و از جنوب به شهرستان آران و 
بیدگل و از مشرق به سیاه کوه و از مغرب به استان قم محدود می شود. 
ط��ول دریاچ��ه 80 کیلومتر و عرض آن حدود 30 کیلومتر اس��ت که 

مساحت آن بالغ بر 2400 کیلومتر مربع است.
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اگر دوست دارید خانه ها و عمارت های تاریخی و منحصر به فرد معماری ابیانه را ببینید آتشکده  هارپاک و مساجدی 
چون جامع، حاجتگاه، پرزله، یس��مان، امامزاده زیارت، معبد هرشوگا را پیشنهاد می کنیم. معماری این مکان های 
دیدنی با آنچه در سایر شهر ها و روستا ها وجود دارد، کامال متفاوت است. درهای چوبی منبت کاری و گره چینی 
شده تنها یکی از ویژگی های ابنیه  این روستاست. اما اگر به طبیعت بیشتر عالقه مند هستید بهتر است سری به غار 

»پری هل« ابیانه بزنید. 
برای رفتن به  این غار باید از کوه های جنوبی مش��رف به روس��تا عبور کنید و به کوهی برسید که غار در آن قرار 
دارد. این غار در زمان های قدیم پناهگاهی برای چوپانان و گوسفندانشان بوده است و دارای قسمتی است که به آن 
موزه  غار گفته می ش��ود که دارای قندیل های آهکی است و می توان ادعا کرد یکی از زیبا ترین غارهای ایران است. 
قلعه ای هم بر فراز کوه های شمالی روستا قرار دارد که اگر کفشتان مناسب باشد و کوهنوردی را دوست داشته باشید 
می توانید از آن دیدن کنید.  اگر ناهارتان را با خود برده اید می توانید زیر سایه یکی از درختان روستا در جایی که نهر 
آب از کنار آن می گذرد، لختی بیاسایید و غذایتان را میل کنید وگرنه رستوران محلی روستا را پیشنهاد می کنیم که 

دوغ، کشک بادمجان و آبگوشت های لذیذی دارد. این رستوران در باغچه کوچکی در میانه روستا قرار دارد. 
همه ساکنان ابیانه که اغلب پیرمردان و پیرزنان هستند، لباس محلی می پوشند. البته جوانان ابیانه ای هم وقتی به 
روستای آبا و اجدادیشان بازمی گردند، لباس محلی می پوشند. لباس محلی ابیانه برای مردان یک شلوار گشاد مشکی 
همراه با روقبا و آرخالق )نوعی جلیقه( و برای زنان عبارت است از یک دامن کوتاه چین دار که حدود 10 تا 15 متر 

پارچه مشکی در آن به کار رفته و پیراهنی که از پارچه های گل دار است. 
همچنین چارقد زنان هم پارچه ای گلدار است که در زمستان به علت سردی هوا روسری چهارخانه ای روی چارقد 
می اندازن��د. اگر می خواهی��د در کنار این پیرمردان و پیرزنان عکس یادگاری بیندازی��د حتما از آن ها اجازه بگیرید 

پاییز می رسد که مرا مبتال کند

پایی��ز کجاس��ت؟ کیس��ت؟ چرا 
می آید؟ کی می رود؟ پاییز دیگر 
فصل نیست؛ یک انسان است، 
انس��انی ک��ه اگر نباش��د دلمان 
برای��ش تن��گ اس��ت و وقت��ی 
می آید دلم��ان می گی��رد. پاییز 
با خودش عش��ق م��ی آورد؛ ابتال 
م��ی آورد؛ پیاده روی م��ی آورد؛ 
زندگ��ی م��ی آورد اگ��ر چ��ه از 
س��بز ها زندگی می برد و خواب 
برایش��ان هدی��ه دارد. اما باید 
ب��ا پاییز به س��فر رف��ت؛ موارد 
زیر پیش��نهادات ما برای س��فر 
در پاییز اس��ت. بخوانید و لذت 

ببرید. 
روس��تایی که در س��ال ۱۳۵۴ 
در فهرس��ت آث��ار ملی کش��ور 
ج��ای گرفت و دسترس��ی به آن 
از ته��ران، ق��م، کاش��ان، اراک، 
شهرکرد و اصفهان آسان است و 
می توان در یک روز تعطیل از آن 
دیدن کرد. روستای سرخ ابیانه 
در عص��ر آه��ن، آجر و شیش��ه 
ی��ک روس��تای منحصر ب��ه فرد 
اس��ت که همه خانه ها، مساجد، 
م��دارس و مکان های عمومی  آن 
با خاک س��رخ رنگ ساخته شده 
روس��تاهای  اغل��ب  برخ��الف  و 
ایران کامال س��رپا و سالم است، 
ش��اید به همین دلیل است که 
از سوی یونسکو روستای نمونه 
گردشگری شناخته شده است. 
صدای جوی آب، سایه درختان و 
آواز گنجشک ها هم به جذابیت 
و بک��ر بودن این روس��تای آرام 

اضافه می کند. 
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چ��ون به راس��تی ب��ا عکس های 
ناگهان��ی مخالف هس��تند و باید 
به آن ه��ا در این مورد ح��ق داد. 
البته خودت��ان هم می توانید برای 
دقایقی پوشیدن لباس های محلی 
را تجربه کنید. بعضی از روستاییان 
لباس های محلی زنان��ه و مردانه 
برای گرفتن عکس های یادگاری 
اجاره می دهن��د. قیمت اجاره هر 
دست لباس بین 3000 تا 5000 
تومان است و این اختالف قیمت 
به جن��س پارچه و تزئینات لباس 

بستگی دارد. 
 

 آبشار التون
یکی دیگ��ر از پیش��نهادات ما 
آبشار التون اس��ت. پیاده روی در 
جنگل در منطقه لوندویل، بازدید 

از آبشار 70 متری التون در اعماق جنگل و لذت آب تنی در آب گرم روستای کوته 
کومه از مزایای تور یک روزه آبشار التون است. همراه داشتن لباس مناسب برای 

پیاده روی را فراموش نکنید. این سفر دو روزه است. 

غار کهک
تور یک روزه به غار کهک، غاری ش��گفت انگیز با استالگمیت ها و استالگتیت های 
بی نظیر، شامل هیجان فرود عمودی در غار و تماشای تاالرهای زیبا است. برای ورود به 
دنیای زیبای این غار آهکی، در ابتدا باید پیاده روی کوتاهی داشت تا به دهانه کوچک 

این غار رسید و هشت متر ابتدایی مسیر غار را به صورت عمودی عبور کرد.

آهار-شکراب
پیاده روی از آهار تا شکراب که نزدیک تهران هم هست یکی دیگر از پیشنهادات 
س��فر یک روزه در منطقه رودبار قصران است. اگر پیاده روی در کوچه های آهار و 
بازدید از امامزاده و آبشار شکراب از برنامه های شما باشد خوب است. آهار -شکراب 

به دلیل نزدیکی به تهران موقعیت بسیار مناسبی دارد. 

جنگل مرس سی
بازدید از جنگل راش در روس��تای س��نگده،  دامنه جنگلی قله خرونرو از توابع 
س��وادکوه یکی دیگر از پیشنهادات ما برای س��فر یک روزه است. می توان با قدم 
زدن در طبیعت این ناحیه، تنفس در هوای لطیف جنگل و شنیدن نغمه سرایی 
پرندگان خوش آواز، خس��تگی ناش��ی از کار و فعالیت های زندگ��ی روزمره را به 

فراموشی سپرد.

روستای نیاسر
روستای نیاسر هم یکی دیگر از مقاصد سفری است که می توانید یک روزه به آن 
سفر کنید. بازدید از روستا و آبشار نیاسر، چهارطاقی نیاسر و غار رئیس حتماً در 

برنامه های شما باشد.

 
اگر دوسـت دارید خانه ها و 
عمارت های تاریخی و منحصر 
به فرد معماری ابیانه را ببینید 
آتشکده  هارپاک و مساجدی 
چون جامـع، حاجتگاه، پرزله، 
یسمان، امامزاده زیارت، معبد 
هرشوگا را پیشنهاد می کنیم. 
معماری این مکان های دیدنی 
با آنچـه در سـایر شـهر ها و 
روسـتا ها وجـود دارد، کامـال 
متفاوت اسـت. درهای چوبی 
منبـت کاری و گـره چینـی 
شـده تنها یکی از ویژگی های 
ابنیـه  این روستاسـت. اما اگر 
به طبیعت بیشـتر عالقه مند 
هستید بهتر است سری به غار 

»پری هل« ابیانه بزنید. 
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هند؛ سرزمین اسرارآمیز
غذای بشقابتان را تعارف نکنید

هنگام صرف غذا در هندوستان هرگز محتویات بشقاب غذای خود را به هیچ کس حتی همسر خود تعارف نکنید. این 
عمل در هند بسیار توهین آمیز محسوب می  شود. در فرهنگ هندی اعتقاد بر این است که خوراک زمانی که توسط 

یک نفر لمس می  شود، برای دیگران آلوده است و نباید به دیگری تعارفش کرد. 
هندی  ها با دست راست غذا می  خورند. از نظر آن ها دست چپ کثیف است و هرگز برای رد و بدل غذا به کار نمی  رود. 
از این رو اگر در رس��توران هنگام س��رو غذا پیشخدمت با دست چپ سرویسی به آن ها ارائه کند، این رفتار را نوعی 

بی حرمتی دانسته به شدت آزرده می  شوند. 
سر کسی را نوازش نکنید!

سر از نظر هندی  ها مقدس ترین قسمت بدن است و نباید توسط افراد دیگر لمس شود. برای همین بهتر است در 
مواجهه با کودکان هندی به قصد نوازش اصالً به سرشان دست نزنید. در هند، طبقات محروم و پایین غذاهای تندتری 
مصرف می کنند و غذا ها در طبقات باال از درجه تندی کمتری برخوردار است. هندی ها کمتر از مردم دیگر فرهنگ های 
آسیایی لبخند می  زنند و فقط زمانی که خوشحالند یا در شرایط خوشایندی قرار می گیرند، لبخند می زنند. انعام در هند 
مرسوم است. بیشتر هتل های بزرگ و رستوران های درجه یک 10درصد هزینه ارائه خدمات را به صورتحساب اضافه 

می  کنند و باربران و رانندگان تاکسی توقع انعام دارند. 
وقت شناس نیستند

وقت شناسی در هند زیاد مرسوم نیست و هندی ها برقراری ارتباط با طرف مقابل را که ممکن 
اس��ت شریک کاری یا مهمان باشد مهم  تر از وقت شناسی می  دانند. هندی  ها زیاد دوست 

ندارند که مستقیم به طرفشان »نه« بگویند و معموال از گفتن اخبار بد پرهیز می  کنند. 
هندو ها معتقدند که گاو ماده را نباید کشت و گوشت این حیوان مفید و مقدس 

رس��وم  و  آداب  کش��وری  ه��ر 
خاص خ��ودش را دارد که وقتی 
به عنوان گردش��گر به آن سفر 
می کنی��د، ممکن اس��ت برایتان 
عجیب و بی معنی باشد. اما اهالی   
همان کش��ور، پش��ت آن رفتار 
داستان ها و تعبیرهای متفاوتی 
دارند. در مقابل اگر شما رفتاری 
را که برای آن ها با تعبیر خاصی 
همراه است انجام دهید، ممکن 
است به آنان بربخورد و توهین 

تلقی کنند. 
برای مسافرانی که به هند سفر 
می کنند، کار سخت تر است چون 
هندی ها دنیایی از آداب و رسوم 
عجی��ب دارند که ممکن اس��ت 
برای ما اصالً قابل هضم نباشد. 
بخش��ی از این آداب و رسوم را 

اینجا برایتان آورده ایم:
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هند؛ سرزمین اسرارآمیز
را نباید خورد، این یکی از دالیلی است که 
آنان از گوش��ت حیواناتی چون بز، گاو نر و 
گوسفند اس��تفاده می کنند. البته مصرف 
گوشت در بین هندی ها چندان پسندیده 
نیست، حتی امروزه هم می توان هندو هایی 
را دید که در طول زندگیشان هرگز گوشت 

مصرف نکردند. 
سنجاق روی بینی زنان هندی

س��نجاق روی بینی زنان هندی که یک 
نگین براق اس��ت، مظهر اخالص و نش��ان 
ازدواج و تأه��ل زنان هندی اس��ت. اگرچه 
با گذش��ت زمان این زینت مورد اس��تفاده 

دختر ها هم قرار گرفته است. 
درست کردن حلقه های گل در هند بسیار 
مرس��وم است. در هنگام نشان دادن ادب و 
احترام بیشتر دسته گل هایی از یاس سفید 
با گل های جعفری یا همیشه بهار )نارنجی 
رنگ( تهیه می کنند و به شکل ریسمانی به 

 هنـگام صـرف غـذا در 
محتویات  هرگز  هندوسـتان 
بشـقاب غـذای خـود را بـه 
هیچ کـس حتی همسـر خود 
تعـارف نکنید. ایـن عمل در 
هنـد بسـیار توهیـن آمیـز 
محسوب می  شود. در فرهنگ 
هنـدی اعتقاد بر این اسـت 
که خوراک زمانی که توسـط 
یک نفر لمس می  شـود، برای 
دیگران آلوده است و نباید به 

دیگری تعارفش کرد. 

بزرگ تریـن  از  یکـی 
شـبکه های راه آهـن در دنیا، 
راه آهـن هندوسـتان اسـت 
کـه تقریبا 160 سـاله اسـت. 
قطارهای هنـدی روزانه بیش 
از 20 میلیون مسـافر را جابجا 
می کنند. با آنکه ایمنی و ظاهر 
خوبی ندارند، سوار آن ها شدن، 

تجربه ای کالسیک است. 

هم می بافند و ته آن را گره می زنند و آن را در مراسم مختلف بر گردن کسی 
که می خواهند به او احترام بگذارند می اندازند. 

کلمه Namaskar یادآور متداول ترین و مش��هور ترین نوع سالم و علیک در 
هند است که در هنگام خوش آمد گویی و یا خداحافظی به کار می رود. دراین 
شیوه سالم کردن، کف دو دست را به هم می چسبانند و در زیر صورت به سمت 
باال نگه می دارند و کمی خم می شوند و سپس به شخصی که دیده اند به این 

روش سالم می کنند. 

چسباندن دو دست به یکدیگر
مردم هندوستان معتقدند که چسباندن دو دست به یکدیگر نشانه همفکری و 
همرنگی با شخص مقابل است و از طرفی دست راست را مظهر روح و طبیعت 
معنوی انسانی و دست چپ را نشانگر جهان مادی و جسم انسانی می دانند و 
با این حرکت می خواهند یکی بودن جس��م و جان خود را به ش��خص مقابل 

بدهند. 

دیدنی منحصر به فرد در هند
پس از آداب ویژه هندی ها برویم سراغ دیدنی های هند. ساالنه 17 میلیون 
گردشگر به هندوستان سفر و از این کشور با جمعیت 1. 2 میلیارد نفر جمعیت 
دیدن می کنند. در زیر به مواردی اشاره می کنیم که هندوستان را از کشورهای 

دیگر دنیا متمایز می کند. 
سلمانی ها

سلمانی ها در هند فقط موی شما را کوتاه نمی کنند. آن ها وقتی 
قیچی به دس��ت می گیرند، ابرو ها، گوش ها و بینی شما را هم 

اصالًح می کنند. در آخر هم یک ماس��اژ حسابی به سر و 
گردن شما می دهند. 
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 دستفروشی در خیابان
دستفروش های هندی غذا و خوراکی و اجناس 
تقلبی می فروشند و حتی خدماتی مانند پاک کردن 

گوش، دندانپزشکی و طالع بینی ارائه می دهند. 
قطارهای قدیمی

یکی از بزرگ ترین شبکه های راه آهن در دنیا، راه 
آهن هندوستان است که تقریبا 160 ساله است. 
قطارهای هندی روزانه بیش از 20 میلیون مسافر را 
جابجا می کنند. با آنکه ایمنی و ظاهر خوبی ندارند، 

سوار آن ها شدن، تجربه ای کالسیک است. 
 زیورآالت

زیورآالت هن��دی از مروارید گرفته تا جواهرات 
جیپوری در دنیا مشهور هستند و قطعاً خانم های 
هندی بهتر از هر کس��ی می توانند همه آن ها را با 

هم بیندازند. 
غذاهای کثیف و خوشمزه

ش��یرین، ترش، تند و خامه ای. در هند هر نوع 
غذایی، غذای خوش��مزه و غیرس��الم محس��وب 
می شود. کباب های جاده محمدعلی در بمبئی یا 
ماهی ماکان در جاده الرنس آمریتسار محبوب ما 

هستند .
 با سر و دست حرف زدن

در هندوس��تان، هیچ زبانی را بهتر از تکان دادن 
س��ر، تکان دادن دس��ت و مچ و ... که بخش��ی از 
حرکات خاص هندی ها محسوب می شود، متوجه 
نمی شوند. اگر می خواهید از آن ها عقب نیفتید باید 
به حرف زدن آن ها دقت کنید و زود حرکات آن ها 

را یاد بگیرید. 
کریکت

بازیکنان کریکت در هند پرس��تیده می شوند و 
دستمزدهای فوق العاده باالیی می گیرند. تماشای 
بازی زنده لیگ بر تر کریکت در هندوستان تجربه ای 
جالب است که با طبل زنی و آتش بازی و ... همراه 

است. 
 جشن ها و جشنواره ها

مهم��ان ن��وازی هندی ه��ا را فق��ط در یکی از 
جشن های بسیاری در می یابید که هر هفته برگزار 
می شود. در هندوستان برای جشنواره التمار هولی 

در ناندگائون، مردم پودر رنگی به هم می پاشند. 
 شهرهای کوهستانی

شهرهای کوهستانی یا اصطالحاً »ایستگاه های 
تپه ای« هند، بهش��ت کوهنوردان و دوس��تداران 
پیاده روی اس��ت. ماتران یک��ی از محبوب ترین و 

مشهور ترین ایستگاه های تپه ای هند است. 
پنج سنت عجیب در هند

در هند پنج سنت وحشتناک وجود دارد که در 
ادامه به آن ها اش��اره می کنیم. الزم به ذکر اس��ت 
که در هندوس��تان مدرن امروزی این سنن بسیار 
کمرنگ تر از قبل گشته، ولی همچنان برای برخی 

مهم شمرده می شود. 
 ساتی

ساتی یک مراسم تشیع جنازه در میان برخی از 
جوامع هندو است که در آن، زنی که به تازگی بیوه 
ش��ده است، یا به طور داوطلبانه یا با اجبار، باید در 
توده هیزمی که برای سوزاندن جسد شوهرش تهیه 
شده است، قربانی شود و در کنار شوهر متوفی خود 
در آتش بسوزد. این شیوه در هند مدرن، به ندرت 

دیده شده و انجام می شود. 
مراسم خرچنگ

در ش��هر ُگجرأت هند، در اواسط ماه ژانویه، در 
 ،)Makar Sankranti( مناسبت ماکار سانکراتی
صد ه��ا نفر از پیروان هن��دو در صف های طوالنی 
می ایس��تند تا خرچنگ را به عنوان قربانی به خدا 
اه��دا نمایند؛ ای��ن کار در معبد الهه ش��یوا انجام 
می گیرد. این یک مراسم بسیار قدیمی است. افراد 

اهداکنن��ده بر این باورند که با تقدیم خرچنگ به 
خداوند، آرزوهای آن ها برآورده می شود. 

سّنت خاکسپاری
یکی دیگر از سّنت های عجیب و غریب هندی ها، 
دفن کردن کودکان معلول زنده تا گردن به مّدت 
ش��ش ساعت، در طول خورش��ید گرفتگی است. 
هندو ها می گویند که انج��ام این کار برای خنثی 
کردن اثرات سوء ناشی از خورشید گرفتگی است. 

تائیپوسام
یک فستیوال تامیلی است که توسط هندو ها در 
ماه تامیل تایلندی )ژانویه- فوریه(، جش��ن گرفته 
می شود؛ این فستیوال همچنین توسط هندوهای 
غیر هندی س��اکن س��ریالنکا، مالزی و آفریقای 
جنوبی، جش��ن گرفته ش��ده و برگزار می ش��ود. 
تائیپوس��ام، به خدای هندو موروگان، پسر شیوا و 
پارواتی، اختصاص دارد. در روز تائیپوس��ام، اغلب 
هدایا میوه و ُگل و به رنگ های زرد و نارنجی است؛ 
رنگ های مورد عالقه خدا موروگان. افراد حاضر در 
فس��تیوال لباس هایی به این رنگ ها می پوشند و 
برخی برای خدمت به خداوند، بدن خود را شکنجه 

می دهند. 
آیینی عجیب برای درمان

در بخش هایی از کش��ور هندوستان، این سّنت 
توس��ط رهبران مذهبی هندو انجام می ش��ود تا 
کودکانی را که مبتالء به بیماری های جزیی مانند 
سرماخوردگی، تب و غیره، هستند را درمان نمایند.   
پلیس هند، هر سال تعدادی را به خاطر اجرای این 
سّنت دستگیر می کند. این آیین عجیب و غریب، 
برای بیش از 500 س��ال است که در هندوستان 

انجام می شود.
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فرهنگ و هنر
 آیا مسیر شهرت از تلویزیون می گذرد؟

 سفر بخشی از حرفۀ من است
 10 سال بفروش های سینما

 مرگ انسانیت!
 »خانه سینما« قدمی برایم برنداشت

 اطالعی از ساخت »پایتخت 4« ندارم

فرهنگ و هنر
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آیا مسیر شهرت از تلویزیون می گذرد؟
سینمایی که به پای تلویزیون افتاده است!

س��ینمای ای��ران در برهه ه��ای 
مختلف برای تضمین گیشه سراغ 
ستاره های تلویزیون رفته است. 
از ب��ازی رضا عط��اران در »هوو« 
داوودنژاد تا حضور زوج تنابنده 
و مه��ران فر در »ای��ران برگر« و 
مسعود جعفری جوزانی و پژمان 

جمشیدی در »آتش بس ۲«.
برای خیلی ها مسیر خوشبختی از 
تلویزیون می گذرد. کافی اس��ت 
همای س��عادت روی شانه ش��ان 
بنشیند و همه چیز روال طبیعی 
طی کند تا سر از سردر سینما ها 
دربیاورن��د و ردای اس��تار بودن 
بر ت��ن کنند. برخ��ی می روند که 
می رون��د و بعضی ه��ا در رفت و 

آمدند. 
این ماجرا شکلی دیگر هم دارد؛ 
یعنی برخی فیلمسازان به محض 
محبوبیت یک بازیگر در تلویزیون، 
با پیشنهادهایی وسوسه برانگیز 
سناریویی برایش می نویسند و او 
را در   همان قالب آشنا روی پرده 
نق��ره ای می آورند. ای��ن فرمول 
بعد از یک دوره اوج چند صباحی 
کمرنگ ش��ده بود اما حاال در دو 

فیلم از سر گرفته شده است. 
مسعود جوزانی با علم به محبوبیت 
نقی و ارس��طو، محس��ن تنابنده 
و احم��د مهران ف��ر را به »ایران 
برگر« ب��رده و تهمینه میالنی به 
خاطر محبوبیت پژمان جمشیدی 
او را در »آتش بس ۲« به خدمت 
گرفته است. جمشیدی این فیلم 
ظاهرا ربطی به س��ریال »پژمان« 
ندارد اما بخشی از وجوه نقش در 

فیلم خانم میالنی هویدا است. 
آی��ا جمش��یدی ب��ه سرنوش��ت 
رضوی��ان دچار می ش��ود یا مثل 
مدیری در انتخاب هایش درایت 
سرنوش��ت  از  گزارش��ی  دارد؟ 
بازیگران��ی که بع��د از محبوبیت 
در تلویزیون به سینما رفتند را 

بخوانید. 

زمینه موفقیت در تلویزیون: هم محسن تنابنده و 
هم احمد مهران فر قبل از »پایتخت« کلی فیلم و سریال 
بازی کرده بودند اما نقی و ارسطو بودند که نامشان را به 
طور گسترده سر زبان ها انداخت و شناسنامه شان شد. بعد 
از سه گانه »پایتخت«، سریال خانگی »شاهگوش« سیر 
موفقیتشان را تکمیل کرد. البته این بار ماجرا متفاوت بود 
چرا که تنابنده و مهران فر از قالب زوج معروف »پایتخت« 
خارج شدند، اولی با کاراکتر »شب نما« شهره شد و دومی 

با »خنجری«. 
فیلم هایی که بـازی کردنـد: جدی ترین مواجهه 
مخاطبان با محس��ن تنابنده »هفت دقیق��ه تا پاییز« 
است و بعد از آن »سن پطرزبورگ«. اگر »هفت دقیقه 
ت��ا پاییز« به خاطر هدیه تهرانی پرفروش ش��د، بخش 
زی��ادی از موفقیت آن یکی حاصل هم��کاری تنابنده 
با قاس��مخانی به عنوان بازیگر اس��ت. فیلم س��ال 88 
اکران ش��د و هنوز از نقی خبری نب��ود. بامزه اینکه به 
زعم موفقیت »سن پطرزبورگ«، مخاطبان تنابنده را با 
»پایتخت« می شناسند و حاال با دیدن این فیلم و دیگر 

فیلم های او می گویند: »اِ.. نقی!«
این س��ناریو برای احمد مهران فر هم تکرار شده. او تا 
قبل از »پایتخت« فیلم های زیادی بازی کرده بود که اتفاقا 
خیلی از آن ها پرفروش شدند، با اینحال انگشت اشاره به 
سوی مهران فر با نقش ارسطو و حاال هم خنجری است. 
وضعیت کنونی: این دو بار دیگر در فیلم »ایران برگر« 
همبازی شده اند و چند وقتی است جلوی دوربین مسعود 
جعفری جوزانی هستند. جوزانی به خوبی از محبوبیت 
این دو واقف اس��ت و تصمیم گرفته از آن برای موفقیت 

فیلمش استفاده کند. 

زمینه موفقیـت در تلویزیون: با ایفای نقش هلن 
در »م��ردان آنجلس« به عن��وان یک چهره جدید برای 
مخاطبان شناخته ش��د. او قبل از بازی در این سریال، 
هی��چ تجرب��ه بازیگری نداش��ت و در کالس ه��ای آزاد 

بازیگری، آموزش می دید. 
فیلم هایی که بازی کرد: مهتاب کرامتی یک سال بعد 
از »مردان آنجلس« برای بازی در »مردی از جنس بلور« 
و »مومیایی 3« به سینما رفت. دو فیلم اولش موفقیت 
خاصی به دست نیاورد اما با بازی در فیلم سومش یعنی 

»مرد بارانی« توانست نامزدی بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن را در کارنامه اش ثبت کند. 

بعد از آن بود که دوباره برای بازی در »خاک س��رخ« 
حاتمی کیا به تلویزیون برگش��ت و توانست بار دیگر در 
نقش��ی کامال متفاوت، بازی اش را ب��رای مخاطبان این 

رسانه به ثبت برساند.
کرامت��ی از س��ال 77 تا همین امس��ال در 28 فیلم 
س��ینمایی بازی کرده است و س��ال 87 به خاطر بازی 
در فیلم »بیست«، برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر زن مکمل از بیس��ت و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر شد. 
وضعیت کنونی: مهتاب کرامتی سال گذشته با فیلم 
»اشباح« س��اخته داریوش مهرجویی و »ناخواسته« به 
کارگردانی برزو نیک نژاد به جشنواره فیلم فجر آمد و این 
اواخر در فیلم های »جامه دران« به کارگردانی حمیدرضا 
قطبی و »ارغوان« به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علی 

محمدی بازی داشته است.

محسن تنابنده/ احمد مهران فر

مهتاب کرامتی
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مهران مدیری

رضا عطاران

زمینه موفقیت در تلویزیون: بعد از دو دهه 
همچن��ان کمدین بدون رقیب تلویزیون اس��ت. 
مه��ران مدیری ابتدای ده��ه هفتاد به بینندگان 
معرفی ش��د و طولی نکشید که ردای محبوبیت 
به تن کرد و همچنان تداوم دارد. نقطه اتصال این 
محبوبیت یک چیز است؛ تیپ خودساخته مهران 
مدیری که در سریال های مختلف شکل گرفته و 

شناسنامه اش شده است. 
فیلم هایی که بازی کرد: »دیدار« نخس��تین 
فیلم مدیری اس��ت که چهار س��ال توقیف بود. 
وقتی س��ال 77 اکران ش��د، همه مدی��ری را به 
عنوان بازیگری کمدی می شناختند، برای همین 
عالقمندان از دی��دن او در هیبتی جدی تعجب 
کردن��د. با اینحال »دیدار« در گیش��ه موفق بود. 
س��ال 81 »توکیو بدون توق��ف« اوج قدرتنمایی 

مدیری در سینما است. 
فیلم نه س��تاره خاصی داشت و نه فیلمنامه ای 
قابل دفاع و نه کارگردانی ش��اخص. مدیری تیپ 
آش��نا و محبوب تلویزیونی اش را در اختیار فیلم 
قرار داد و یک تن��ه موفقیت آن را تضمین کرد. 
این تیپ خودس��اخته تلویزیونی را هم در »دایره 
زنگی«، »همیش��ه پای یک زن در میان است«، 
»پل چوبی« و حتی انیمیش��ن »تهران 1500« 
شاهد بودیم. مخاطبان هم دوست داشته اند؛ البته 

این چهار فیلم گیش��ه موفقی داشتند که سهم 
زیادی را باید به پای مدیری نوشت. 

وضعیت کنونی: مهران مدیری وقتی به شبکه 
خانگی رفت باز هم به خوبی از تیپ تلویزیونی اش 
ب��رای موفقیت »قهوه تل��خ«، »وی��الی من« و 
»شوخی کردم« استفاده کرد. حاال خیلی سخت 
نیست اگر حدس بزنیم سریال جدید تلویزیونی او 
یعنی »اتاق عمل« روی کاراکتر همیشگی مدیری 

استوار خواهد بود. 

زمینه موفقیت در تلویزیون: بعد از »ساعت 
خ��وش« به یکی از چهره های مط��رح کمدی در 
تلویزیون بدل شد اما به دلیل ممنوع التصویری تا 
مدت ها خبری از او نبود. عطاران در بازگش��ت به 
تلویزیون به عرصه کارگردانی روی آورد و به خاطر 

»سیب خنده«، »مجید دلبندم« و »قطار ابدی«، 
جایگاهش را میان مردم حفظ کرد. عمده شهرت 
رضا عطاران در اوایل دهه هشتاد و کارگردانی و بازی 
در سریال های »خانه به دوش«، »متهم گریخت«، 

»ترش و شیرین« و »بزنگاه« اتفاق افتاد. 
فیلم هایی که بازی کرد: سال 84 در دوره ای 
که به خاطر سریال های کمدی اش در اوج شهرت 
بود در فیل��م »هوو« علیرضا داوودنژاد بازی کرد 
و بخ��ش مهم��ی از ف��روش آن را تضمین کرد. 
بعد از سریال »بزنگاه« و خروج همیشگی اش از 
تلویزیون به س��ینما آمد و در چند فیلم از جمله 
»کالهی برای ب��اران«، »قرنطینه« و... بازی کرد 
ام��ا موفقی��ت واقعی او در س��ینما از زمان بازی 
در »خ��روس جنگی« اتفاق افتاد. بعد از خروس 
جنگ��ی، عطاران ب��ه عنوان یکی از س��تاره های 

مطرح سینما شناخته شد. 
وضعیـت کنونی: عطاران ح��اال دیگر یکی از 
ستاره های بی چون و چرای سینماست و به جرأت 
می ش��ود گفت که همین اواخر بخش مهمی از 
فروش »کالش��ینکف« و حتی »طبقه حساس« 
را تضمین کرده اس��ت؛ موفقیتی که باعث ش��د 
او حت��ی در عرصه کارگردانی هم موفق باش��د. 

شاید اگر »خوابم میاد« و »رد کارپت« توسط هر 
کارگردان دیگری غیر از عطاران س��اخته می شد 
و بازیگ��ر دیگری غیر از او در آن ها بازی می کرد، 

مخاطبان تا این حد از آن استقبال نمی کردند. 
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مصطفی زمانی

جواد عزتی

زمینه موفقیت در تلویزیون: زمانی از 
آن دست بازیگران خوش شانسی بود که به 
محض ورود به عرصه بازیگری، س��تاره شد 
و توانس��ت راه چند س��اله را در یک سریال 
بپیماید. نقش »یوس��ف پیامب��ر )ع(« برای 
زمانی، موفقیت فراوانی در پی داشت و باعث 
ش��د به واسطه آن بتواند به یکی از بازیگران 
مطرح تبدیل ش��ود. با اینکه بنای موفقیت 
اصلی زمانی در تلویزیون پایه ریزی ش��د اما 
بعد از »یوسف پیامبر )ع(« و بخش کوتاهی 
از »در چش��م باد« دیگر در این رسانه ظاهر 

نشد. 
فیلم هایی که بـازی کرد: اولین فیلمی 
که زمانی را به عرصه س��ینما کشید، »آل« 
بهرام بهرامیان بود. اگر اوضاع و احوال جامعه 
در ش��رایط عادی قرار داش��ت، می شد روی 

زمینـه موفقیـت در تلویزیون: با اینکه از س��ال 
81 به عن��وان بازیگ��ر در س��ریال های مختلفی مثل: 
»من مس��تاجرم«، »باغ مظف��ر«، »گنج مظفر«، »مثل 
هیچکس« و »چاردیواری« در تلویزیون حضور داش��ت 
اما تا قب��ل از »قهوه تلخ« و ب��ازی در نقش »بابا اتی«، 
چندان چهره شناخته ش��ده ای نبود. در واقع بعد از بابا 
اتی، اتفاق های مهمی برایش افتاد و نقش هایش کم کم 

پررنگ تر شدند. 
فیلم هایی که بازی کرد: حضور عزتی در سینما به 
قب��ل از محبوبیتش در »قهوه تلخ« برمی گردد. او قبل 
از سال 89 در فیلم های »طال و مس«، »شور شیرین«، 
»آفریق��ا« و »هم��ه چی آرومه« بازی داش��ت اما هیچ 
وقت نتوانسته بود موفقیت فروش یک فیلم را تضمین 
کند. معموال به عنوان یک بازیگر فرعی، کنار گروه قرار 
می گرفت و مخاطبان هم شناخت زیادی از او نداشتند 
تا اینکه بعد از گل کردن کاراکتر بابا اتی، هم در سینما 

فروش این فیلم بیش��تر حس��اب کرد اما به 
خاطر همزمان شدن اکرانش با اتفاقات سال 
88، چندان اس��تقبالی از آن نشد. بعد از آن 
در فیلم های »بدرود بغداد«، »کیفر«، »قصه 
پریا«، »یک عاشقانه ساده«، »ملکه« و... بازی 
ک��رد؛ فیلم هایی که همگی جزو آثار خوب و 

مطرح سینما بودند. 
در واقع زمانی از زمانی که به واسطه یوسف 
به شهرت رسید، همیشه انتخاب های خوبی 
داشت و هیچ وقت در این زمینه اشتباه نکرد. 
وضعیـت کنونی: او در دو س��ال اخیر در 
چهار پروژه سینمایی بازی کرده است. »آینه 
ش��معدون« بهرام بهرامیان که همچنان در 
توقیف اس��ت، »قصه عش��ق پدرم«، »خط 
وی��ژه« و »جامه دران« که از بین آن ها فقط 

»خط ویژه« اکران شد. 

و هم تلویزیون، به مهره شناخته شده ای تبدیل شد. 
وضعیت کنونی: امسال برای اولین بار در فیلم »فرشته ها با هم می آیند«، به عنوان بازیگر 
نقش اصلی انتخاب شد و بخش مهمی از فروش این فیلم را تضمین کرد. البته کاراکتر جذاب 
او در نقش روحانی س��ریال »دودکش« هم در باال رفتن این اس��تقبال بی تاثیر نبود. او حاال به 
یکی از چهره های پرکار سینما و تلویزیون تبدیل شده و در همین یک سال اخیر، در سه فیلم 
»همه چیز برای فروش«، »شیار 143« و »فرشته ها با هم می آیند« و دو سریال »دودکش« و 

»دردسرهای عظیم« بازی کرد. 

گ و هنر
فرهن

اسکانیـا

گردشگری

سالمت

ش
ورز

ای: 31 ۷1 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  315  111 ۸۰۰  3۰۰۰5          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴5 33-۰۲1          امداد جاد  

]36[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 5- مهـر ماه 1393



جواد رضویان

پژمان جمشیدی

زمینه موفقیـت در تلویزیون: »پاورچین« 
بیش از همه به کام جواد رضویان بود. س��ال 81 
مخاطبان تلویزیون با کاراکتری آشنا شدند به نام 
»داونه« که تکیه کالمش خیلی زود س��ر زبان ها 

افتاد. 
فیلم هایی که بازی کرد: موفقیت و محبوبیت 
رضویان باعث شد پیشنهادهای سینمایی زیادی 
به سمتش س��رازیر شود. س��ازندگان فیلم های 
گیشه پسند خیلی زود متوجه شدند که می توانند 
از کاراکتر تلویزیونی رضویان   نهایت اس��تفاده را 
ببرند. او در »شارالتان« کنار امین حیایی محبوب 

ق��رار گرفت و بخش زی��ادی از موفقیت فیلم در 
گیش��ه را تضمین کرد و بعد از آن در »ش��اخه 
گلی ب��رای عروس« یک تنه بار موفقیت فیلم را 

به دوش کشید. 
موفقی��ت او در »دلداده« ه��م از عوامل فروش 
فیلم بود اما از آن سو منتقدان توجهی به رضویان 
نداش��تند و حتی کل انتخاب هایش زیر س��وال 
بود. او اما راه خود را می رفت و س��ال 87 فروش 
خی��ره کننده »ده رقمی« را ب��ه تنهایی رقم زد. 
»چارچنگولی«، »زندگی ش��یرین«، »اخراجی ها 
2«، »ی��ک جیب پر پول«، »اخالقتو خوب کن« 

دیگر فیلم هایی است که با او پرفروش شدند. 
وضعیـت کنونی: رضوی��ان در حین بازی در 
س��ینما، تلویزیون را فراموش نکرد اما هیچ کدام 
به جز »چارخونه« برای او »پاورچین« نش��دند. 
رضویان در شبکه نمایش خانگی عالوه بر بازیگری 
با »لیموترش« و »به روح پدرم« کارگردانی را هم 
تجربه ک��رد. او فارغ از عناوینی مث��ل »نازل« و 
»سخیف« کار خود را می کند اما حاال چند سالی 
اس��ت که با تغییر ذائقه ه��ای عمومی و فروکش 
کردن کمدی هایی از جنس ساخته های قدرت اله 
صلح میرزایی، رضویان هم به حاشیه رفته است. 

زمینه موفقیت در تلویزیون: س��ال 
گذشته وقتی قرار بود سریال »پژمان« روی 
آنتن برود خیلی ها از اینکه یک فوتبالیست 
نقش اول آن شده متعجب بودند و با تردید 
به موفقیتش نگاه می کردند. سابقه ذهنی 
از حضور ناموفق فوتبالیس��ت ها در فیلم و 
سریال ها باعث می شد نتوان بر سر توانایی 
پژمان جمشیدی چانه زد. این فوتبالیست 
خیل��ی زود ثابت کرد ک��ه بی جهت مورد 
اعتماد پیمان قاسمخانی )فیلمنامه نویس( 
و سروش صحت )کارگردان( قرار نگرفته، 
همه تحسینش کردند و خیلی زود سر از 

تئا تر درآورد. 
فیلم هایـی کـه بـازی کـرد: پژمان 
جمش��یدی قبل از س��ریال »پژمان« در 
تل��ه فیلم »ش��رف خانواده فاض��ل« بازی 

کرد و البته برعکس س��ریال، حضورش در فیلم 
کامال جدی بود. »آتش بس 2« نخس��تین فیلم 
سینمایی او است که در اوج محبوبیت »پژمان« به 
او پیشنهاد شد. انتخاب جمشیدی از سوی تهمینه 
میالنی ارتباط مس��تقیمی با فرمول همیش��گی 
یعنی استفاده از محبوبیت یک بازیگر تلویزیونی 
در سینما دارد. جمش��یدی هم خودش معترف 
اس��ت که »آتش بس 2« در کارنامه حرفه ای اش 
جایی ندارد و فقط براساس قواعد گیشه به فیلم 

دعوت شده است. 
وضعیت کنونـی: پژمان جمش��یدی بازیگر 
باهوشی اس��ت. این حرفه را دوس��ت دارد و اگر 
درست تصمیم بگیرد، آینده ای بهتر در انتظارش 
خواهد بود. او این روز ها نمایش »آرسنیک و تور 
کهنه« را روی صحنه دارد و مترصد فراهم آمدن 

»پژمان 2« و نسخه سینمایی آن است.
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چقدر اهل سفر هستید؟ در واقع سفر چه سهمی 
از زندگی شما را به خود اختصاص می دهد؟

به صورت مکرر سفر می کنم. مدت هاست که 
کمتر به س��فر توریستی رفته ام. به عبارت دیگر 
به ندرت مقصد س��فر را خ��ود انتخاب می کنم. 
چراکه مدت هاست سفر در زندگی من به بخشی 
از حرفه ام تبدیل ش��ده و غالباً ب��رای برگزاری 
تورهای کنسرت ها در شهرستان ها سفر می کنم. 
بنابراین تنها در مواقعی که برای تعطیالت کوتاه 
مدت سفر می کنم، در انتخاب مقصد سفر سهیم 

خواهم بود.
 

مقصد سفر شما بیشتر کدام مناطق ایران است، 
به عبارت دیگر سفر به مناطق طبیعی را ترجیح 

می دهید یا تاریخی را؟
ترجیح من برای سفرهای کوتاه مدت سفر به 

مناطق طبیعی و در واقع مناطق ش��مالی کشور 
اس��ت. با توجه به آن که بیش��تر سفرهای من 
در حیطه کار طبقه بندی می ش��وند، چندان در 
انتخاب محل اقامتم دخالتی ندارم. به طور معمول 
برگزار گنندگان کنسرت ها در شهرهای مختلف 
خ��ود هتل اقامت را برای ما فراهم می کنند و به 
طبع به سبب لطف آن ها معموالً در محل های 
مرغوب اسکان می یابیم. به همین دلیل است که 
در بیشتر اوقات شرایط اقامت مطلوب است و در 

بهترین محل ها اسکان یافته ایم.
 

محل اقامت در سفر چقدر برای شما اهمیت 
دارد؟

در واق��ع باید گفت که س��لیقه ف��ردی میزان 
مطلوب یا نامطلوب بودن محل اقامت را مشخص 
می کند و از این نظر نمی توان گفت کدام شرایط 
در مح��ل اقامت آرمانی اس��ت. اما معتقدم تنها 

امکانات اولیه و بهداشت نیست که در جای اقامت 
باید مورد توجه و دقت قرار گیرد. مسائل مختلفی 
وج��ود دارد ک��ه عالوه بر به روز ب��ودن امکانات 
اتاق ها، بهداش��ت و نظافت س��اختمان و منوی 
متنوع غذایی در جایی که شاید هتل باشد حایز 
اهمیت است. با این توصیف باید اذعان داشت؛ به 
باور من هتل ها در ایران شرایط نسبی آرامش را 
به ارمغان می آورند. در نهایت باید گفت، حداقل 
ویژگی مکانی که برای س��فر انتخاب می ش��ود، 
آرامش مسافران به هنگام اسکان در هتل است. 
حداق��ل هایی که وجود آن ه��ا ضروری به نظر 

می رسد.
 

چقدر راهنمای س��فر یا هم��ان تورگردان در 
لذت بردن از سفر اهمیت دارد؟

 به هر حال نقش تورگردان در شناخت بیشتر 
و بهتر محیطی که توریس��ت در آن قرار گرفته 

سفر بخشی از حرفۀ من است
رضا یزدانی در گفتگو با »کالسکه سبز«: 

رضا یزدانی خواننده موسیقی پاپ می گوید: مدت هاست سفر در زندگی من به بخشی از حرفه ام تبدیل شده و غالباً برای برگزاری تورهای کنسرت ها در 
شهرستان ها سفر می کنم. بنابراین تنها در مواقعی که برای تعطیالت کوتاه مدت سفر می کنم، در انتخاب مقصد سفر سهیم خواهم بود.
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ازاللهزارکهمیگذرم،زخمیترازترانهام
تشنۀمحکومیٍتیهحکمعاشقانهام

ازاللهزارکهمیگذرم،حسرتگولهبامنه
وقتیکهدستتومیخواد،تیرخالُصبزنه

رفاقٍتخشمتوبا،ماشهمنتظرمیگه
دستایبیصدایما،نمیرسنبههمدیگه

فاصلهبینمنوتو،همینگلولهبودوبس
مُنبزنکهخستهام،اززندهبودنتوقفس
اللهزارکاش،میتونستیم،تاابدباتوبمونیم
توبهارستاندوباره،شعٍربیداریبخونیم

نارفیقانهورقخورد،دفترگذشتۀما
قدکشیدیمتویبنبست،باهماماتکوتنها

ازاللهزارکهمیگذرم،میرسهساٍلماشدن

سالنفستنگیعشق،سالزمینخوردنمن
ازاللهزارکهمیگذرم،زخمایکهنهوامیشن
دوبارهکوچههاپراز،مردٍمهمصدامیشن

دوبارهبوینفتوخون،دوبارهتابستونداغ
میتینگایتکنفره،دوبارهسایهچماق

وقتیهمهبادبادکها،بندهحزٍببادشدن
عربدههایمُردهباد،یکشٍبزندهبادشدن

ماتویپستویعطش،فیلٍمرهاییمیدیدیم
تویتئاترزندگی،گریهموُنمیدزدیدیم

اللهزارکاش،میتونستیم،تاابدباتوبمونیم
توبهارستاندوباره،شعٍربیداریبخونیم

نارفیقانهورقخورد،دفترگذشتهما
قدکشیدیمتویبنبست،باهماماتکوتنها

تأثیری انکار ناپذیر دارد و موجب پربارتر شدن 
سفر می شود.

 
به نظر ش��ما واضح ترین کاستی محل های 
اقامت در ایران نس��بت به  سایر نقاط جهان 

چیست؟ 
به باور من امکانات تفریحی در محل اقامت 
باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، هم چنین 
امکان��ات و فضاهای ورزش��ی در مثالً هتل ها 
)اگر فرض مان از محل اقامت یک هتل باشد( 
نیازمند بازنگری در شرایط است. برای من به 
شخصه در بسیاری از هتل هایی که تا به امروز 
در آن ها اقامت داش��ته ام، موضوع محیط های 
ورزشی و تفریحی چندان باب طبع نبوده است. 
امکاناتی از جمله زمین تنیس، بیلیارد و نظایر 
آن تقریباً از چشم هتل داران به دور می ماند 
و در بسیاری از هتل ها نمی توان آن ها 
را یافت. به باور من برای رس��یدن 
باید  اس��تانداردهای جهانی  به 
نه تنها خدم��ات در هتل را 
گسترش داد، بلکه الزم 
است تا به امکانات 
تفریحی و ورزشی 
هت��ل بیش��تر 

توجه کرد.
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10 سال بفروش های سینما
با پرفروشترین های سینمای ایران 

پرفروش ترین فیلم های افتتاحیه
جدید ترین س��اخته مرضیه برومند موفق شد در چهار 
روز اول اکران نزدیک به 417 میلیون تومان بفروش��د و 
رکورد فروش افتتاحیه تاریخ سینمای ایران را از آن خود 
کند. تا پیش از این »کاله قرمزی و بچه ننه« که در تاریخ 
25 مرداد سال 1391 در سینماهای تهران به روی پرده 
رفته بود، با رقم 251 میلیون تومان در صدر جدول فروش 

افتتاحیه قرار داشت. 
اختالف فاحش فروش افتتاحیه »شهر موش ها« با فیلم 
ایرج طهماسب بیانگر استقبال بیش از حد تماشاگران از 
موش ها و نوستالژی س��ی ساله شان است. سومین فیلم 
پرفروش افتتاحیه »اخراجی ه��ا2« با رقم 218 میلیون 
تومان است که نوروز س��ال 1388 در سینماهای تهران 
اک��ران ش��د. »آتش بس2« با رق��م 212 میلیون که 26 
شهریور امسال و »گذشته« اصغر فرهادی هم با رقم 158 
میلیون تومان که در تاریخ 29 خرداد س��ال گذش��ته در 
سینماهای تهران به روی پرده رفتند، در رده های چهارم و 

پنجم جدول پرفروش ترین های افتتاحیه قرار دارند. 

پربیننده ترین فیلم های افتتاحیه
اما به لحاظ تعداد بیننده از سال 1380 تا کنون، همچنان 
فیلم »مارمولک« که در تاریخ 2 اردیبهشت سال 1383 
به روی پرده رفت، با تعداد 207 هزار نفر در صدر جدول 
پربیننده ترین افتتاحیه اس��ت و بعید می دانم حاال حاال 
فیلمی بتواند جای آن را بگیرد و بعد از آن »اخراجی ها2« 
با تعداد 121 هزار نفر بیننده قرار گرفته و »شهر موشها2« 
ب��ا تعداد 92 هزار نفر با اختالفی اندک نس��بت به »کاله 
قرمزی و سرو ناز« که در تاریخ 27 آذر 1381 به روی پرده 
رفت و در چهار روز اول اکرانش 91 هزار نفر بیننده داشت، 
در رده سوم است. با وجود اینکه رقم ریالی فروش افتتاحیه 
»شهر موشها2« چشمگیر است اما به لحاظ تعداد بیننده 

اختالفش با »مارمولک« بسیار فاحش است. 
پرفروش ها و پربیننده های دهه شصت و هفتاد

 »کاله قرمزی و پسرخاله« )1373(، »عقاب ها« )1364( 
و »اجاره نش��ین ها« )1366( که در سال های اکرانشان بر 
صدر جدول فروش تکیه زدند، همچنان جزو پربیننده ترین 

فیلم های تاریخ سینمای ایران هستند. 

با اکران »ش��هر موش��ها۲« و 
تع��داد  بی س��ابقه  افزای��ش 
س��ینمارو ها بار دیگر س��ینما  
ج��ان گرف��ت و باعث ش��د تا 
فیلم هایی که همزمان با »شهر 
موش��ها۲« روی پ��رده بودند 
هم با اس��تقبال روبرو شوند. 
»شهر موش ها« فروش تاریخ 
س��ینمای ایران را که پیش از 
این در اختیار »اخراجی ها۲« 

بود، از آن خود کرد. 
»آتش بس۲« ساخته تهمینه 
میالن��ی ه��م ای��ن روز ه��ا با 
اس��تقبال خوبی مواجه شده، 
در س��ینماهای ته��ران بیش 
از ۲ میلیارد فروش داش��ته 
و هم��راه ب��ا »معراجی ه��ا«ی 
مسعود ده نمکی در رده سوم 
ج��دول فروش س��ال ۱۳۹۳ 
ایس��تاده  تهران  س��ینماهای 
اس��ت. »طبقه حساس« کمال 
تبریزی هم که نوروز امس��ال 
ب��ه روی پرده رف��ت با رقم ۳ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
همچنان دومین فیلم پرفروش 

سال است. 
ب��ه همین بهانه و ب��ا توجه به 
اینکه آمار دقیق��ی از فروش 
اول  روز  )چه��ار  افتتاحی��ه 
اکران( فیلم ها در دهه شصت 
و هفتاد وج��ود ندارد، نگاهی 
داری��م ب��ه پرفروش ترین و 
پربیننده تری��ن افتتاحیه های 
س��ینماهای ته��ران از س��ال 
۱۳۸۰ ت��ا کن��ون. ارقامی که 
به آن اش��اره می شود، به نقل 
از آمار بنیاد سینمایی فارابی 

است.

احمد شاهوند
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 »کاله قرم��زی و پس��رخاله« با رقم فروش 
171 میلی��ون تومان با بهای بلیط 80 تومان، 
»عقاب ها« با رقم فروش 16 میلیون تومان با 
بهای بلیط 8 تومان و »اجاره نشین ها« با رقم 
ف��روش 18 میلیون تومان و با میانگین بهای 
بلیط 10 تومان س��ه فیلم پربیننده سینمای 
پ��س از انقالب هس��تند که تا کن��ون فقط 
»اخراجی ها2« موفق ش��ده ب��ه رکورد آن ها 

بسیار نزدیک شود. 
از دیگر فیلم های پربیننده دهه های شصت و 
هفتاد می توان به آثاری چون »عروس« ساخته 
بهروز افخمی که در س��ال 1370 با میانگین 
بهای بلیط 30 تومان موفق ش��د 36 میلیون 
تومان و فیلم »مرد عوضی« ساخته محمدرضا 
هنرمند که در س��ال 1377 با میانگین بهای 
بلیط 265 تومان بیش از 400 میلیون تومان 
فروش داش��ته باشند، اش��اره کرد. همچنین 
می ت��وان از فیلم هایی چون »قرمز« س��اخته 

فریدون جیران��ی )1378(، »می خواهم زنده بمانم« ایرج قادری )1374(، 
»ش��وکران« بهروز افخمی )1379(، »آدم برفی« س��اخته داود میرباقری 
)1375( - با وجود دست به دست شدن نسخه ویدئویی اش قبل از اکران – 
»هنرپیشه« محسن مخملباف،»افعی« محمدرضا اعالمی )1372(، »دیگه 
چه خبر« تهمینه میالنی )1371(، »دزد عروسک ها« محمدرضا هنرمند 
)1369(، »ش��هر موش ها« محمدعلی طالب��ی و مرضیه برومند )1364(، 
»کانی مانگا« زنده یاد سیف ا... داد )1367(، »بایکوت« محسن مخملباف 

)1365(، »برزخی ها« ایرج قادری )1361( و... نام برد. 
در سینمای حال حاضر ایران که همچنان اسیر تنگ نظری ها و اعمال 
سلیقه ها بابت اکران فیلم هاست، تولید و اکران فیلم هایی با ساختاری مناسب 
و محتوایی ارزشمند می تواند چراغ سینما ها را روشن نگه دارد. گروه »هنر و 
تجربه« هم فرصت بسیار مغتنمی است برای نمایش فیلم هایی که هرچند 
برای مخاطب عام ساخته شده اند، اما به صالحدید باید اکرانی محدود داشته 
باشند. استقبال بی سابقه از »ماهی و گربه« شهرام مکری که فیلمی جاه 
طلبانه و محترم است، نشان داده که »فیلم خوب« اگر به درستی و به حق 
در معرض نمایش قرار گیرد، قطعا تحسین و پسند تماشاگر حرفه ای سینما 

را به همراه خواهد داشت.

 اختـالف فاحـش فروش 
افتتاحیـه »شـهر موش هـا« 
طهماسـب  ایـرج  فیلـم  بـا 
از  بیـش  اسـتقبال  بیانگـر 
از موش ها  تماشـاگران  حـد 
و نوسـتالژی سـی ساله شان 
پرفروش  فیلم  است. سومین 
افتتاحیـه »اخراجـی هـا2« 
با رقـم 218 میلیـون تومان 
اسـت که نوروز سـال 1388 
در سـینماهای تهـران اکران 
شد. »آتش بس2« با رقم 212 
میلیون که 26 شهریور امسال 
و »گذشته« اصغر فرهادی هم 
با رقـم 158 میلیـون تومان 
خـرداد   29 تاریـخ  در  کـه 
سال گذشـته در سینماهای 
تهـران به روی پـرده رفتند، 
در رده هـای چهـارم و پنجم 
ترین های  پرفـروش  جـدول 

افتتاحیه قرار دارند.
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مرگ انسانیت!
واکنش هنرمندان به اسیدپاشی

مهناز افشار: فاجعه، فاجعه ای دردناک و تاسف 
آور دلیلش هرچه باشـد اسید پاشیدن یک رفتار 
غیرانسانی و نفرت برانگیز است. کسانی که مشغول 
اسیدپاشی به زنان هستید  ای کاش فقط یک لحظه 
تصور می کردیـد که عزیزانتان یکـی از قربانیان 
اسیدپاشی بودند! آیا می توانید حتی چنین چیزی 

را تصور کنید؟ 
بهنوش طباطبایی: چون شمع، سوخت دلم برای 

سیمای گلت. 
الناز شاکردوست: نمی توان در برابر این حادثه 
دردناک اسـید پاشی برصورت دخترکان ایرانمان 

ساکت ماند. 
محراب قاس�مخانی: دوسـت ندارم وارد بحث 
حجاب و مبـارزه با بدحجابی و هدف اسـیدپاش 
بشـم، مهم اینه که اسـید بدحجاب و باحجاب و 

بی حجاب رو به یه انداره می سوزونه. 
مهتاب کرامتی و مهدی پاکدل نیز این متن را 
به اشتراک گذاش�تند: دختران سرزمینم مادران 
شهرم کاش زاینده رود کمی آب داشت تا می شد 
داغ جهالـت را از روی صورت های زیبایتان زدود. 
شرم بر کسانی که پسـتی و سیاهی خویش را بر 

صورت هموطن خود می پوشانند.
بهرام رادان نیز در واکنش به این حادثه بخشی 

از ش�عر فریدون مشیری را به اشتراک گذاشت: 
در کویری سـوت و کـور/در میان مردمـی با این 
مصیبت هـا صبور/صحبت از مـرگ محبت مرگ 

عشق/گفتگو از مرگ انسانیت است.
ملیکا ش�ریفی نیا: این روز ها ماسک هایم چپ 
چپ نگاهم می کنند یک نگاه دردناک و سـرزنش 
آمیـز همه فقـط دور هم نشسـته اند و در دل مرا 
تحقیر می کنند که این چنین بی عرضه ام و نا توان 
در بازسازی زیبایی صورتک های بی گناه تان که در 
چشـم بر هم زدنی اینگونه فرو پاشیدند و به یغما 
بردنـد تمام آرزو هایتان را به این بی علتی آنهم به 
این نا عادالنگی و شـب و روز من تنها کابوس این 
فاجعه می شـود و تک تـک سـلول هایم آرزوی 
بازگرداندن زمان به صبح روز واقعه و مناجاتم تنها 
امکان تغییر »یک انتخاب« ساده ای کاش آن روز از 

کوچه  دیگری می رفتید. 
لیال بلوکات نیز با سیاه کردن عکس پروفایلش 
نوشـت: عکس پروفایلمو سیاه می کنم به احترام 
دخترایی که تو صورتشون اسید پاشیده می شه.... 
عکس پروفایلمو سیاه می کنم به خاطر کسانی که 
اینقدر بی معرفتن و بویی از انسانیت نبردن که تو 
صورت دخترای مردم اسـید می پاشن اونم بدون 
اینکه سرشـون کاله کاسـکت باشـه یا از چیزی 

بترسـن.... عکس پروفایلمو سـیاه می کنم برای 
اعتراض و خواهش از کسـانیکه توانایی اینو دارن 
تا این از خدا بی خبر ها رو دسـتگیر کنن ولی چرا 
سه هفتس نتونستن این نامرد ها رو بگیرن... عکس 
پروفایلمو سـیاه می کنم واسه تاسـف و ناراحتی 
مردمم... و غصه واسـه کسـایی که تو شـهرن و 
صحنه رو می بینن ولی فقط فیلم می گیرند و حتی 
به این دخترا یکم آب نمی رسونن تا صورتشون رو 
بشورن..... افسوس و صد افسوس کاشکی بیشتر 
همدیگر رو دوست داشتیم من به سهم خودم کاری 
بیشتر از این از دستم بر نمی اد حتی ایرانم نیستم و 
این اخبارو دو روزه شنیدم... و بسیار غمگین شدم 

امیدوارم به آرامش برسیم. 
احمد مهرانفر: سیاه رنگ اعتراض رنگ جهالت 
رنگ اسید رنگی که چشمان دخترکان شهرم تا ابد 

آن را نظاره حواهند کرد. 
آزاده نامداری که این روز ها حواشی گوناگونی 
پیرامونش بوجود آمده ترجیـح داده از آن فاصله 
بگیرد و با اشـتراک گذاشـتن عکسـی از یکی از 
دختـران قربانی اسیدپاشـی، آیه ای از قـرآن را 
نوشـت: ای رسـول اگر ما آیات این قرآن رابر کوه 
نازل می کردیم، مشاهده می کردی که کوه ازترس 
خدا خاشع، ذلیل، و متالشـی می شد، واین مثال 

هنرمندان مطرح سینما و تلویزیون به موضوع اسیدپاشی واکنش هایی نشان دادند که در ادامه برخی از آن ها را با هم می خوانیم. این واکنش ها باید به عزم 
عمومی برای مقابله با این رفتار ددمنشانه سرعت بخشد.
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را درقرآن برای مردم بیان می کنیم، باشد که 
اهل یقین و فکرت باشند.... 

درخواست از رئیس جمهور برای برخوررد 
و پیگیری

در این بیـن برخی از هنرمنـدان نیز روی 
سخنشان با روحانی بود و با اشتراک گذاری 
عکس روحانی از او می خواستند تا نسبت به 

این مساله واکنش نشان دهد. 
در همین رابطه هانیه توس�لی نوش�ت: 
خیلی چیز ها بهتر شده در یک سال گذشته. 
خوشحالم که به ایشان رأی دادم. به هر حال 
اعتمادی وجود دارد نسـبت به این دولت که 
در چند سـال قبل نبود. اما خیلی چیز ها هم 
نادیده گرفته می شـود و خیلی چیز ها هنوز 
حل نشـده باقی مانده است. ما با امید به این 
تدبیـر رأی دادیم. کاش ایشـان در مورد این 
ماجرای وحشتناک و غیر قابل توجیه و غیر 
انسانی که در اصفهان پیش آمده است اظهار 
نظر می کردند. ماجرای اسید پاشی به صورت 
زنان مسأله کم اهمیتی نیست. من منتظر نظر 

صریح ایشان هستم. 
امیر جعفری: منتظر عملیم نه فقط حرف. 

روحانی منتظریم.
آشا محرابی: سالم تصمیم گرفته بودم که 
دیگر به علت توهین ها پست نذارم و سکوت 
کنم، اما نتوانسـتم. آخر چگونه سکوت کنم 
وقتی چند حیوان زیبایـی صورت خواهرانم 
را نابود می کنند؟ به عنوان یک انسان و یک 
ایرانی سـکوت در مقابل این جنایت را برای 
خودم حرام می دانم. آخر چگونه سکوت کنم 
وقتی به زن بودنم توسط چند موجود کثیف 
توهین می شـه؟ سـکوت کنم تو روزایی که 
صورت خواهرانم را اسید می سوزاند؟ هرگز؛ 
آشـا در مقابل این جنایت ها فریاد می زند؛ به 
عنوان یک ایرانی هر کمکی که از دسـتم بر 
بیاد انجام می دهم و به زودی تمام هزینه های 
درمان این خواهرانم را در صورت کسب اجازه 
بر عهده خواهم گرفت. در زمینه فعالیت هنری 
و کار هم در شـاخه های فعالیت ام؛ بازیگری، 

کارگردانی، گویندگی، نویسندگی، دوبله و یا هر فعالیت دیگه ای حاضر به همکاری با 
دوستان هنرمند هستم. و اما یک خواهش؛ جناب آقای دکتر حسن روحانی، رییس 
جمهور میهنم، ریاسـت جمهوری جمهوری اسـالمی ایران، از شما عاجزانه خواهش 
می کنم به جنایت این جنایت کاران هر چه زود تر رسیدگی کنید و این انسان های پست 

را به سزای عملشان برسانید. لطفا امنیت را به دل ما بانوان ایران زمین بازگردانید. 
اما در این بین برخی واکنش ها متفاوت بود از جمله واکنش رامبدجوان که البته متنی 

را از صفحه دیگری در پروفایلش به اشتراک گذاشته بود. 
رامید جوان: سالم به همتون. ممنونم که تا این حد همراه موضوعات تلخ و شیرین 
مملکتمون هستین که اگه من از دید شما سکوت کرده باشم هم بهم اعتراض می کنین 
و هم متلک می اندازین که البته خیلی کار زشتیه. نظر من اینه: وقتی ما با هم راجع به 
آب حرف می زنیم یا چیزی که اگه کنار هم بایدم می تونیم کمی هم که شده تغییرش 
بدیـم، این عمل جمعی ما در فضاهای مجازی اهمیت واقعی پیدا می کنه. ولی من در 
برابر این اتفاق های اخیر دارم فکر می کنم که چرا و چطور داره شکل می گیره و به نظرم 
می آد که جمله »من این جنایات رو محکوم می کنم« یا نوشتن یه شعر پر سوز و گداز 
چه اهمیتی داره.؟! غیر از اینکه به همتون نشون بدم که ببینین من چقدر انسان دوست 
و مهربونم!! در حالی نمایش انسـان دوستی من یا هر چهره دیگه ای در این فضاهای 
مجازی چه تاثیری در زندگی دخترکان جوانی داره که امید و آینده و زندگیشون رو 
در یک لحظه از دسـت دادن. من هم مثل شـما از این اتفاق های کثیف و غیر انسانی 
متنفرم ولی حواسمون باشه که این ابراز ها مارو عادت می ده که فقط همین جا توی این 
فضاهای مجازی زندگی کنیم و پا بیرون از خونه هامون نذاریم. تذکر مهم: بچه ها حیوونا 
به غیر از نیازهاشون دست به خشونت که البته ابزارشونه، نمی زنن. پس هی نگین این 
حیوان صفت ها و...... مخلص و دوستتون دارم. اگه پیشنهاد کاربردی دارین منو هم در 

جریان بذارین... 
برخی چهره های رسانه ای سیاسی نیز در این مورد واکنش نشان دادند از جمله نعیمه 

اشراقی نوه امام و وحید یامین پورمجری اصولگرای صداوسیما. 
دیدگاه متفاوت وحید یامین پور: درباره اسید پاشی اوایل دوران اصالًحات حامیان 
افراطی دولت نیاز به بحرانی داشتند تا هم برای شعار هایشان پشتوانه ای بسازند و هم 
خود را در موضع وکیل مدافع مردم مسـتقر کنند. لذا قتل های زنجیره ای را در سال 
۷۷ یکسـال پس از استقرار دولت اصالًحات راه انداختند. مصطفی پورمحمدی وزیر 
فعلی دادگستری و معاون اسبق وزارت اطالعات در اینباره می گوید: داستان قتل های 
زنجیره ای جزء پروپاگاندهای جریان چپ در کشور است. این جریان وقتی می خواست 
کسی را بکوبد باید یک بهانه و اتهامی برایش مطرح می کرد. یک عده را می گفت تندور، 
یک عده را چماقدار... افرادی که مسوول مستقیم قتل ها بودند مشهور ترین نیروهای 
چپ وزارت اطالعات بودند. ماجرای اسیدپاشـی اخیر دقیقا یکسـال پس از استقرار 
دولت اعتدال بسیار شبیه ماجرای قتل های زنجیره ای ست. اکنون هم حامیان افراطی 
دولت از این پرونده حداکثر بهره برداری را می کنند. متاسفم که چهره نجیب دختران 

سرزمینم قربانی سیاست بازی های کثیف شده است. 
هنرمن�دان دیگری از جمل�ه: تهمینه میالنی، نیوشـا ضیغمی، هـادی کاظمی، 
حامدکمیلی، علیرام نورایی، زیبا بروفه، رضا صادقی، زانیار خسروی، صابر ابر و.. نیز به 

این حادثه واکنش نشان دادند.
فرهنگ و هنر
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از حال و هوای این روزهایتان برایمان بگویید.
حالم اصالً خوب نیس��ت. تنگی نفس دارم. قند و فشار 
خونم باالس��ت. به سختی نفس می کشم. آنقدر حالم بد 
است که از خداوند مرگم را می خواهم. فکر نمی کردم این 
بیماری روزی به س��راغم بیاید. دلم خیلی گرفته؛ خیلی. 

)گریه می کند.(

خانه سینما برای پرداخت هزینه های درمان کمک تان 
کرده است؟

به هیچ وجه! خانه س��ینما متعلق به امثال ما نیس��ت. 
مهم تر از ما بسیار است. من یک عمر زندگی و جوانی ام را 

برای این راه گذاش��تم اما آن ها حتی 
یک قدم هم برای من برنداشتند. حتی 
یک نفر از اهالی سینما با من تماس 

نگرفت تا جویای حالم شود.

حتی پیگیر هزینه های درمان تان 
هم نشدند؟

نه! هر چه هم گفته اند دروغ است. تا 
این لحظه هیچ مساعدت و کمکی به 
م��ن نکرده اند. در مدت بیماری ام هم 

هیچ کدام به عیادتم نیامدند.
دوستان و نزدیکان چطور؟ آیا آنها 

به دیدن تان می آیند؟
بله، دوس��تان خودم به مالقاتم می آیند اما هیچ کدام از 
هنرمندان به دیدنم نیامده اند. همه دروغ می گویند. کسی 
حتی نپرسیده خانم رنجبر چه مشکلی برایش پیش آمده 
و چرا خبری از او نیست. در این مدت هزینه زیادی برای 
درمانم کرده ام اما متاسفانه هیچ یک از مسئوالن به روی 

خودشان هم نیاورده اند.

چقدر بیماری پارکینسون را می شناختید؟
خیلی کم! البته پزشکم به من امیدواری داد که با تجویز 

دارو، درمانم می کند و جلوی بیماری ام را می گیرد.

آی��ا در این مدت ش��رایط تان بهتر 
شده است؟

ن��ه! تنگی نفس دارم و ش��ب ها اصاًل 
نمی توانم راحت بخوابم.

عالئم بیماری ت��ان از کجا و چگونه 
شروع شد؟

دس��ت ها و پاهایم می لرزید. در حال 
حاضر هم به سختی و با کمک پرستارانم 

راه می روم و تعادل ندارم.

»خانه سینما« قدمی برایم برنداشت
ملکه رنجبر: 

ملکه رنجبر فرزن��د عباداهلل 
رنجبر هنرمند تئاتر گیالن در 
س��ال ۱۳۱۷ در رشت متولد 
ش��د. تحصی��الت خ��ود را ت��ا 
مقطع سوم متوسطه در رشت 
و هم��دان ادام��ه داد و پس 
از آن زیر نظ��ر پدرش تعلیم 
بازیگ��ری دی��د. او از س��ن ۶ 
سالگی با ایفای نقش »کوزت« 
در نمایش بینوای��ان فعالیت 
خود را آغاز و س��پس در سال 
۱۳۲۷ به تهران عزیمت کرد 
و به ادامه بازیگری در »تئاتر 

سعدی« پرداخت.
رنجبر از بدو افتتاح تلویزیون 
با اجرای برنامه ه��ای زنده به 
همکاری با آن سازمان پرداخت 
و در سال ۱۳۳۵ کار در رادیو 

را شروع کرد.
بازیگ��ر  رنجب��ر«،  »ملک��ه 
نام آش��نای عرص��ه س��ینما و 
تلویزیون، مدتی است به دلیل 
بیم��اری قلبی، فش��ار خون و 
دیابت در بیمارستان بستری 
ش��ده و حاال دوران نقاهت را 

در خانه طی می کند.
او اخیرا به بیماری پارکینسون 
هم مبتال ش��ده اس��ت. وقتی 
پای حرف هایش نشستیم، او 
ب��ا صدایی گرفت��ه و با بغضی 
ک��ه در گلویش پیچی��ده بود، 
اینگونه پاسخگوی سوال های 

ما شد.

گ و هنر
فرهن

اسکانیـا

گردشگری

سالمت

ش
ورز

ای: 31 ۷1 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  315  111 ۸۰۰  3۰۰۰5          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴5 33-۰۲1          امداد جاد  

]44[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 5- مهـر ماه 1393



خواسته تان از همکاران و مسئوالن 
هنری کشور چیست؟

از همه آنها دلگیرم. فقط دوس��ت 
داشتم از من دلجویی کنند و بگویند 
ملکه! حالت چطور اس��ت؟ از خانه 
س��ینما به دلیل ی��ک عمر خدمت 
به هنر این کش��ور توقع داشتم که 
حداقل بخشی از هزینه های درمانم 
را قبول کند اما متاسفانه هیچ کس از 

من حمایت نکرد.
پسرش هوایش را دارد

با »لیال یوسفی«، پرستار ملکه رنجبر، 
هم گ��پ کوتاهی زدیم و او این گونه 

به سوال هایمان پاسخ داد:

در ح��ال حاضر وضعی��ت خانم 
رنجبر چگونه است؟

ش��کر خدا حالش��ان رو به بهبود 
اس��ت. فقط کمی ناراحت و افسرده 

هستند .

ب��ه بیم��اری پارکینس��ون مبتال 
شده اند؟

بله، اما خیلی وضعیت بحرانی ای 
ندارند و آنقدر بیماری ش��ان شدید 

نیست .
چه زمانی در بیمارستان بستری 

شدند؟
حدود یک ماه پیش.

  خانـه سـینما متعلـق به 
امثـال ما نیسـت. مهم تر از ما 
بسـیار اسـت. من یـک عمر 
زندگـی و جوانی ام را برای این 
راه گذاشتم اما آن ها حتی یک 
قدم هم برای من برنداشـتند. 
حتی یک نفر از اهالی سـینما 
با من تماس نگرفت تا جویای 

حالم شود.

  دست ها و پاهایم می لرزید. 
در حال حاضر هم به سختی و 
با کمک پرستارانم راه می روم و 

تعادل ندارم.

  حالم اصالً خوب نیسـت. 
تنگی نفس دارم. قند و فشـار 
به سـختی  باالسـت.  خونـم 
نفس می کشم. آنقدر حالم بد 
اسـت که از خداونـد مرگم را 
می خواهم. فکر نمی کردم این 
بیماری روزی به سراغم بیاید. 

دلم خیلی گرفته؛ خیلی.

درباره بیماری ایشان چقدر اطالعات دارید؟
به نظرم مشکل خاصی ندارند چون بیشتر افرادی که سن باالیی دارند، به این 
بیماری مبتال می ش��وند و برای همین بیماری غیرعادی ای نیست. با وجود این، 
سعی می کنم با تمام وجودم به ایشان کمک کنم تا هر چه زودتر حالشان خوب 

شود چون خانم رنجبر بر گردن همه ما حق دارند.

عالئم بیماری شان چیست؟
دستانشان می لرزد و حرکاتشان کند شده است. البته اکنون با تحت درمان قرار 

گرفتن و استفاده از دارو نسبت به گذشته بهتر شده اند.

آیا تغییری هم در روحیه شان به وجود آمده است؟
بله، بیشتر در خودشان فرومی روند و اغلب ناراحت هستند. مدام بغض می کنند 

و می گویند چرا این شرایط را پیدا کردم. متاسفانه افسرده شده اند.

در این مدت دوستان و همکارانشان به مالقاتشان آمده اند؟
بله، همکاران و دوستانشان به دیدنشان می آیند. البته ایشان پسر قدرشناسی 

دارند که جای همه را پر کرده و حسابی هوای مادرش را دارد. 
فرهنگ و هنر
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مهران احمدی: 

اطالعی از ساخت »پایتخت 4« ندارم
مهران احمدی گفت: مجموعه »پایتخت« 
س��ریالی ب��ود که هم��ه مردم دوس��تش 
داشتند،ش��خصاً عاشق این سریال هستم و 

دلم برایش تنگ شده است.
 مهران احمدی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر این که آیا ش��بکه نمای��ش خانگی برای 
میزان تعداد مخاطب��ان تلویزیون تهدیدی 
به حس��اب نمی آید، گفت: در ارتباط با این 

مس��ائل مدیران و مس��ئولین فرهنگی که 
تصمیم گیرنده هس��تند می توانند نظرات 
خود را ارائ��ه دهند. آن ها بهتر می دانند که 
چه کاری انجام دهند که مخاطبان تلویزیون 

بیشتر شود. 
وی در ادامه درباره س��ریال »ابله« که به 
تازگی در آن بازی داش��ته است هم گفت: 
به نظرم مجموعه »ابله« سریالی خواهد شد 
که مردم دوستش داشته باشند چرا که نگاه 
متفاوتی به روند اتفاقات دارد. این مجموعه 
برای تغذیه فرهنگی مردم چیز دندان گیری 

خواهد بود.
بازیگر فیلم سینمایی »اسب حیوان نجیبی 
اس��ت« در ارتباط با دالیل پذیرش بازی در 
مجموعه »ابله« گفت: مطمئناً کمال تبریزی 
)کارگردان اث��ر( و متن خوب این مجموعه 
من را مجاب کرد تا در این س��ریال حضور 
داشته باش��م. تیمی که در این مجموعه 
فعالیت دارد هر کدامش��ان در حوزه کار 
خود متخصص و حرفه ای هستند. البته 
نقش متفاوتی که در این سریال بازی 
می کنم یکی دیگر از دالیلی است که 

  خیلـی در جریـان رونـد 
اتفاق هایی کـه برای مجموعه 
»پایتخت« افتاده است نیستم 
ولی اگر قرار باشد ساخته شود 
آبان ماه زمانی است که خبرش 
به ما خواهد رسـید. شـخصًا 
عاشـق این هستم که  سریال 
»پایتخـت« دوبـاره سـاخته 
شـود. به نظرم ایـن مجموعه  
یک سـریال ملی است چرا که 
همـه مردم در سرتاسـر ایران 
آن را دوسـت دارنـد و در طی 
این چند سـال اخیر عیدشان 
را با ایـن مجموعه پر مخاطب 
گذرانده اند. با این سریال حال 
آدم ها خـوب می شـود و این 
موضـوع بـرای من بـه عنوان 
بازیگر که در یک فیلم حضور 
پیـدا می کنـم ،بسـیار حائـز 

اهمیت است.

برایم به عنوان یک بازیگر بسیار مهم است.
وی درباره نقش��ی که در این مجموعه قرار است ایفا کند گفت: 
خیل��ی نمی توانم در مورد نقش و خصوصیات آن توضیح دهم اما 
در همین حد بگویم که قرار است ایفا گر نقش نویسنده ای باشم 
که تخصصش نوشتن داستان های جنایی است اما خودش درگیر 
ماجرای یکی از ش��خصیت های عجیبش به نام پریسا می شود و 
داستان این چنین شکل می گیرد.همچنین فیلمنامه سریال ابله را 

علیرضا طالب زاده نوشته است که تم کمدی دارد.
احم��دی در پایان درباره احتمال س��اخت س��ریال »پایتخت 
4« گفت: خیل��ی در جریان روند اتفاق های��ی که برای مجموعه 
»پایتخت« افتاده است نیستم ولی اگر قرار باشد ساخته شود آبان 
ماه زمانی است که خبرش به ما خواهد رسید. شخصاً عاشق این 
هس��تم که  س��ریال »پایتخت« دوباره ساخته شود. به نظرم این 
مجموعه  یک س��ریال ملی اس��ت چرا که همه مردم در سرتاسر 
ایران آن را دوست دارند و در طی این چند سال اخیر عیدشان را 
با این مجموعه پر مخاطب گذرانده اند. با این س��ریال حال آدم ها 
خوب می شود و این موضوع برای من به عنوان بازیگر که در یک 

فیلم حضور پیدا می کنم ،بسیار حائز اهمیت است.
 وی ادامه داد: شخصاً دلم برای پایتخت تنگ شده است. در حال 
حاضر که ش��بکه »تماش��ا« این مجموعه را نشان می دهد دوباره 
می نش��ینم و آن را نگاه می کنم. با دیدن فضای صمیمی و روابط 
درس��ت خانوادگی موجود بین افراد در س��ریال حس خوبی پیدا 

می کنم که دوستش دارم.
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سـالمت
 بد ترین شهرهای جهان برای رانندگی!
 چگونه به ماشین گرفتگی دچار نشویم

 غذای سالم بخورید، آرام سفر کنید
 راهنمای قدم به قدم اقدامات پس از تصادف رانندگی

 رانندگی بد؛ واقعاً چه فکری می کنیم؟!
 این صندلی راحت من...

 مراقبت از کلیه ها در طول سفر

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بد ترین شهرهای جهان برای رانندگی!
شهرهایی در جهان هستند که برخالف خصوصیات بارزی که آن ها را شاخص کرده اند، رانندگان بسیار بی توجهی دارد به طوری که رانندگی و حمل و نقل را در این 

شهر ها سخت و گاهی غیر قابل تحمل کرده است! با ما همراه شوید تا با ۱۰ شهر جهان که رانندگی در آن ها شما را با مشکل مواجه خواهد کرد آشنا شوید: 

رم )ایتالیا(
جم��الت طنز زی��ادی در م��ورد رفتارهای بد 
رانندگان ایتالیایی گفته می ش��ود که بس��یاری 
از آن ها خیلی دور از واقعیت نیس��ت. بسیاری از 
رانن��دگان رم عالقه ای ب��ه رانندگی ایمن از خود 
نش��ان نمی دهند و در اولین فرص��ت خود را به 
نزدیک ترین فاصله از سپر ماشین شما می رسانند. 
کمتر کس��ی از آینه های داخل ماشین استفاده 
می کند، آن ها معتقدند که تنها وس��ایل نقلیه ای 
که در جلو و یا کنار ش��ما ق��رار دارند در ترافیک 
موثرند! البته بستن کمربند هم در این شهر فقط 
به عنوان یک پیشنهاد مطرح می شود. به همین 
علت آمار مرگ و میر جاده ای در ایتالیا همچنان 
باالست و روزانه چندین تصادف داخل و یا بیرون 
شهری گزارش می شود. بنابراین اگر دوست دارید 
با آرامش بیشتری به گردش خود در رم بپردازید 

از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. 
بمبئی )هند(

مطمئناً تا در ترافیک این شهر گیر نکنید باور 
نمی کنید، ول��ی رانندگی در بمبئی ش��ما را به 
تمام��ی عادات بد و مانوره��ای خطرناکی که در 
دوره آموزش رانندگی خود داشتید باز می گرداند. 
سبقت از گوش��ه های کور، ترمزهای ناگهانی در 
کناره های خیابان بدون توجه به سایر وسایل نقلیه، 

عدم توجه ماشین ها به خطوط وسط خیابان، که 
البته این خطوط نیز به س��ختی دیده می شوند. 
همچنین باید کسانی را که در کناره های خیابان به 
استراحت می پردازند، اتوبوس های بزرگ و بیش از 
حد شلوغ و حیوانات را نیز به این مشکالت اضافه 
کنید. به نظر همین دالیل برای کوبیدن سرتان به 

فرمان ماشین کافی باشد.
آتن )یونان(

فقط به این دلیل که یونانی ها پایه گذار تمدن 
ام��روزی بوده اند نباید به این نتیجه رس��ید که 
رانندگی آتنی ها نیز الگویی جهانی برای رانندگی 
است. نادیده گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی 
توس��ط رانندگان در کنار کمبود جای پارک، به 
این معنی اس��ت که هر خیابانی ممکن اس��ت با 
ماشین هایی که دوبله و حتی سوبله پارک کرده اند 
مسدود شود. موتورسیکلت ها و اسکوترهایی را که 

زوزه کش��ان از کنارتان سبقت خواهند گرفت و 
پیاده هایی که افتخارش��ان این است که کله شق 
خطاب شوند را نیز به این مشکالت اضافه کنید. 

والن باتور )مغولستان(
رانندگی در اوالن باتور شاید سخت تر از رانندگی 
در تمام شهرهایی باشد که در این مطلب معرفی 
می شوند. جمعیت این شهر در حدود یک میلیون 
نفر است، اما تنها یک چهارم جاده های این شهر 
آسفالت شده اند، البته بخش های آسفالت شده هم 
کیفیت چندانی ندارن��د. در کنار محدودیت های 
ش��هری، درصد کمی از جاده های بین ش��هری 
دارای استانداردهای راهسازی هستند. استفاده از 
کمربند ایمنی نیز امری غیرمعمول است. اختالف 
دمای بس��یار زیاد بین تابستان و زمستان در این 
کش��ور )حدود 40 درجه( و استانداردهای پایین 
وسایل نقلیه مغولستان احتمال وقوع هر اتفاقی را 

افزایش می دهند. 
پاریس )فرانسه(

پاری��س تنها به خاط��ر طاق پی��روزی در این 
لیست قرار می گیرد، حلقه ترافیکی سنگین با 13 
ورودی، بدون هرگونه عالئم، نشانه و یا خط کشی، 
و صد ها راننده ای که می دانند به کجا می خواهند 
بروند. عالوه بر این ها، به کودکانی که مشغول بازی 
هستند و راننده هایی که ناگهان به جلوی ماشین 
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شما می پیچند نیز توجه داشته باشید. طاق پیروزی 
پاریس، کابوس تمامی رانندگان اروپاست. 

پکن )چین(
 با حدود 3 میلیون وسیله نقلیه ای که در خیابان های 
این شهر تردد می کنند، پایتخت کشور چین با هر 
تعریفی درهم و گیج کنن��ده به نظر می آید. مانند 
بقیه شهر ها، قانون های راهنمایی و رانندگی تقریباً 
نادیده گرفته می ش��وند، قوانین��ی مانند حرکت در 
بین خطوط و توجه به عالئم و نش��انه ها. همچنین 
باز کردن راه برای ماش��ین پلیس و یا آمبوالنس در 
بین رانندگان پکنی، حتی هنگامی که آژیر خطرشان 

روشن است، امری غیرعقالنی است. 

اورالندو )آمریکا(
همیش��ه بهترین نقاط دنیا، بد تری��ن راننده ها را 
در خ��ود جای داده اس��ت. همیش��ه پش��ت چراغ 
قرمزهای اورالندو منتظر افرادی باشید که با توسل 
به زور و تهدید اقدام به دزدی ماش��ینتان می کنند. 
ترافیک های سنگین مقابل مراکز خرید غول پیکر و 
صف کسانی که می خواهند به بزرگ ترین شعبه مک 
دونالد دنیا برسند یکی از چالش های پیش روست. 
پدر و مادرهای خسته، ماشین کرایه ای، عدم آشنایی 
با خیابان ها و بدخلقی کودکان همراه ش��ان، تمامی 
چیزهای��ی که برای به وجود آمدن حادثه مورد نیاز 

است را در خود دارند. 

 سئول )کره جنوبی(
احتم��االً جالب ترین نکته ای که می توان در مورد رانندگی در 
سئول ذکر کرد این است که اتوبوس های حمل و نقل می توانند 
عالئ��م ترافیکی که هم��ه باید رعایت کنن��د را نادیده بگیرند. 
البت��ه راننده های معمولی هم خیلی چ��راغ راهنمایی را جدی 
نمی گیرند. پیاده ها هم از ش��ر این راننده ها در امان نیس��تند. 
نه تنها ماش��ین ها، بلکه موتور سیکلت ها و اسکوتر ها هم پیاده 
رو ها و هرجایی که آس��فالت شده باشد را مسیری برای دست 
یابی به هدف خود قلمداد می کنند. البته ترافیک های سنگین 
روزهای تعطیل که در جاده های خروج از شهر ایجاد می شود را 

نیز نباید فراموش کرد. 

تورنتو )کانادا(
این ش��هر با یکی از س��نگین ترین ترافیک های��ی که در طول 
زندگیتان تجربه خواهید کرد آماده پذیرایی از شماست. شلوغ ترین 
بزرگراه این شهر )401( حدود نیم میلیون ماشین را در طول روز 
در خود جای می دهد. عرض این بزرگراه به 18 مسیر نیز می رسد، 
اما باز هم در س��اعات شلوغی آن، وسایل نقلیه به طرز مضحکی 

آرام حرکت می کنند. 
مانیل )فیلیپین(

جاب��ه جایی در بین خطوط س��ه گانه، در نظر نگرفتن س��ایر 
رانندگان، استفاده نکردن از چراغ راهنما، نادیده گرفتن چراغ قرمز 
و... این ها چیزهاییس��ت که وقتی در مانیل رانندگی می کنید رخ 
می دهد. عالوه بر این، اس��تفاده از مس��یرهای مقابل برای فرار از 
ترافیک های سنگین، بوق های پشت سرهم و دیوانه وار و گردش 
به چپ از مس��یرهای دس��ت راس��ت خیابان نیز از ویژگی های 
رانندگان فیلیپینی اس��ت. به تمام��ی این ها وضعیت بد جاده ای 
و ناقص ب��ودن عالئم رانندگی را نیز اضافه کنید تا بتوانید تصور 

درستی از رانندگی در مانیل داشته باشید.
البته ما نمی دانیم این لیست با چه معیارهایی تهیه شده است 

که هیچ شهری از ایران خودمان در آن قرار داده نشده است!!!!

مطمئناً تا در ترافیک شـهر  
بمبئی گیر نکنید باور نمی کنید، 
ولی رانندگی در بمبئی شما را 
به تمامی عادات بد و مانورهای 
خطرناکی که در دوره آموزش 
رانندگـی خـود داشـتید باز 
می گرداند. سبقت از گوشه های 
کـور، ترمزهـای ناگهانـی در 
کناره های خیابان بدون توجه 
به سـایر وسـایل نقلیه، عدم 
توجه ماشین ها به خطوط وسط 
خیابان، که البتـه این خطوط 
نیز به سـختی دیده می شوند. 
همچنین باید کسانی را که در 
کناره های خیابان به استراحت 
می پردازند، اتوبوس های بزرگ 
و بیش از حد شلوغ، و حیوانات 
را نیز به این مشـکالت اضافه 
کنیـد. بـه نظر همیـن دالیل 
برای کوبیدن سرتان به فرمان 

ماشین کافی باشد.
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اول: بفهمید که چرا ماش��ین گرفتگی برایتان اتفاق می افتد. بیماری حرکت به دلیل اختالف بین چیزی که 
می بینید )در این مورد، در داخل خودرو مغزتان می گوید که هنوز نشسته اید( و آنچه احساس می کنید )سیستم 
بدنتان که تعادل را از طریق گوش میانی تان برقرار می کند، به مغزتان می گوید که در حال حرکت هستید( به وجود 
می آید. تضاد بین آنچه می بینید و آنچه حس می کنید، باعث فرستادن پیام توسط انتقال دهنده عصبی می شود 
که به اشتباه توسط بدنتان به عنوان سیگنال- توهم- مسمومیت دریافت می شود، بنابراین بدنتان سعی می کند تا 

خود را از آنچه که باعث به وجود آمدن این وضعیت می شود، خالص کند.
دوم: از پنجره بیرون را نگاه کنید. تماشای مناظر درحال حرکت بیرون می تواند به سیستم تعادلتان کمک کند 
تا حرکت را تشخیص دهد و عدم تطابق را که باعث ماشین گرفتگی می شود رفع کند. روی یک شیء تقریبا ثابت 
-مثل افق- تمرکز کنید. از کارهایی که باعث تمرکز روی یک نقطه ثابت -مانند بازی یا مطالعه- می شود، خودداری 

کنید. به اطراف نچرخید و زیاد از یک نقطه به نقطه دیگر نگاه نکنید.
سوم: در صندلی جلوی ماشین بنشینید. )در صورت امکان( رانندگی کنید. رانندگان چون همیشه روی جاده 
تمرکز می کنند، به ندرت دچار ماشین گرفتگی می شوند. نشستن در صندلی کنار راننده هم خوب است چون نه 
تنها از شیشه جلو مناظر بیشتری را می توانید ببینید، بلکه در بعضی اتومبیل ها، جلوی ماشین در جاده های پر از 
دست انداز کمتر تکان می خورد. اگر رانندگی برایتان ممکن نیست یا تمایل ندارید، می توانید تجسم یا وانمود کنید 

که در حال رانندگی هستید. این کار اغلب می تواند به کاهش تهوع کمک کند.
چهارم: اگر می توانید چش��م هایتان را ببندید. حتی می توانید بخوابید. وقتی چش��مانتان بس��ته است چیزی 

نمی بینید و عامل به وجود آمدن بیماری حرکتی از بین می رود.
پنجم: پنجره را باز کنید. در بس��یاری از مردم تنفس هوای س��رد و تازه کمک می کند که حس بهتری داشته 
باشند هر چند دلیل این امر مشخص نیست. اگر برایتان ممکن نیست که پنجره را باز کنید، به سمت پایین پنجره 
خم شوید و نفس بکشید. از آنجا هوای تازه به درون اتومبیل نفوذ می کند. بعضی افراد، بوی خاصی )مثل خوشبو 
کننده هوای داخل ماشین، عطر، دود، و مواد غذایی( حالشان را بد می کند. اگر می توانید از این موارد دوری کنید 

اگر دچ��ار ماش��ین گرفتگی 
می ش��وید، به احتم��ال زیاد 
از اینکه به تنهای��ی در جاده 
به مدت طوالنی س��فر کنید، 
گرفتگی  ماشین  می ترسید. 
تنه��ا ی��ک م��ورد از ان��واع 
بیماری های حرکتی است که 
بعضی اش��خاص هنگامی که 
س��وار اتومبیل هس��تند آن 
را تجربه می کنند. سرگیجه، 
ته��وع  حال��ت  و  خس��تگی، 
می توان��د س��فر را برایت��ان 

ناخوشایند کند. 
پس در وهله اول باید ببینیم 
ک��ه چگون��ه می ت��وان از آن 
پی��ش گیری ک��رد. بعضی از 
راه ها برای لذت بردن از سفر 
ب��دون این بیم��اری را با هم 

مرور می کنیم. 

مسافرها حتما بخوانند

چگونه به ماشین گرفتگی دچار نشویم
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یا اینکه بوی آرامش بخشی مثل سنبل یا نعناع را اسپری کنید تا 
بوهای دیگر را از بین ببرد.

ششـم: استراحت کنید. بیرون بروید و پا هایتان را دراز کنید. 
روی یک نیمکت یا زیر یک درخت بنشینید و از طریق دهانتان 
نفس های عمیق بکش��ید تا به آرامشتان کمک کند. این کار به 
خصوص برای س��فرهای طوالنی در جاده های پر پیچ و خم مهم 
است. این کار هم به کاهش ماشین گرفتگی کمک می کند و هم 

راننده استراحت می کند.
هفتـم: از این مرحله برای کاهش تهوعتان اس��تفاده کنید. از 
آنجا که تهوع ضعیف کننده ترین عالمت ماشین گرفتگی است، 
همیشه اقدامات خوبی برای پیشگیری از آن به کار ببندید. یک 
نوع درمان کالسیک که به دلیل ضد تهوع و ضد استفراغ بودن، به 
طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است، استفاده از ریشه 
زنجبیل است. به یاد داشته باشید که اگر چه داروهای ضد تهوع 
زیادی وجود دارند اما ممکن اس��ت برای تهوع ناش��ی از ماشین 
گرفتگی کارایی نداش��ته باشند. چند عدد بیسکوییت )کلوچه( 
زنجبیلی قبل از مسافرت، در طول آن و پس از رسیدن به مقصد 
بخورید. س��ایر چیزهای مفید برای خ��وردن آب نبات زنجبیلی 
)جویدن��ی(، زنجبیل ش��کری )اگر گرم ب��ودن زنجبیل برایتان 
اهمیت ندارد( و شیرینی نعناعی زنجبیلی است. اگر می خواهید 
به جای دوری س��فر کنید، می توانید با خودتان در یک فالسک 
چ��ای زنجبیلی ببرید. چای نعناع یکی دیگر از گزینه های خوب 
اس��ت. نعناع تازه هم می تواند به کاهش تهوع کمک کند. نعناع 
خواب آلودگی و س��ایر عوارض جانب��ی داروهای ضد تهوع را به 
همراه ندارد. با خوردن 2 برگ شروع کنید و اگر دیدید نیاز دارید، 
می توانید به مقدار بیشتری هم از آن استفاده کنید. می توانید آب 
نب��ات نعناعی )نوعی از آنکه دیر آب می ش��ود( را در دهان خود 
نگه دارید. این کار روش خوبی است که حتی بر روی کسانی که 
حالت تهوع در آن ها آغاز شده است هم اثر می گذارد. گوش دادن 

به موسیقی می تواند ذهنتان را از بیماری دور نگه دارد.
هشـتم: طب فش��اری را امتحان کنید. اگر احساس می کنید که 
ممکن است دچار ماش��ین گرفتگی شوید، فشار مالیمی روی ساعد 
خود )بین تاندون ها( در حدود 3 س��انتی متر )تقریبا 1 اینچ( یا بعد 
از مفصل مچ دس��ت وارد کنید. همچنین می توانید یک باند برای مچ 
دستتان بخرید تا این کار را برایتان انجام دهد. این کار به طور موقت 
می تواند باعث به تاخیر انداختن یا کاهش تهوع در شما تا زمانی که در 

سفر هستید شود. می توانید این باند ها را از داروخانه ها تهیه کنید.

پنجـره را بـاز کنیـد. در 
بسیاری از مردم تنفس هوای 
سرد و تازه کمک می کند که 
حس بهتری داشته باشند هر 
چند دلیل این امر مشـخص 
نیسـت. اگر برایتـان ممکن 
نیست که پنجره را باز کنید، 
به سـمت پاییـن پنجره خم 
شوید و نفس بکشید. از آنجا 
هوای تـازه به درون اتومبیل 
نفـوذ می کند. بعضـی افراد، 
بوی خاصـی )مثل خوشـبو 
کننده هوای داخل ماشـین، 
عطـر، دود، و مـواد غذایی( 
حالشـان را بد می کنـد. اگر 
می توانید از این موارد دوری 
کنیـد یا اینکه بـوی آرامش 
بخشی مثل سنبل یا نعناع را 
اسـپری کنید تا بوهای دیگر 

را از بین ببرد. 

نهم: از داروهایی که از ماشین گرفتگی جلوگیری 
می کنند، استفاده کنید. داروهای با دوز باال و نسخه ای 
وجود دارند که برای ماش��ین گرفتگی موثر هستند. 
بس��یاری از آن ها حاوی دیم��ن هیدرنات، مکزلین 
و یا اسکوپوالمین هس��تند. قبل از مصرف حتماً به 
عوارض اس��تفاده از آن ها توج��ه کنید -به خصوص 
اگ��ر می خواهید رانندگی کنید- و نظر دکتر خود را 
در مورد استفاده از آن ها بپرسید. آنتی هیستامین ها 
می توانند حالت تهوع ناش��ی از ماشین گرفتگی را با 
کند کردن حسگر حرکت گوش داخلی کمتر کنند. 
این دارو می تواند بخشی از مغز را که تهوع را کنترل 
می کند مس��دود کند. آنتی هیستامین باعث خواب 

آلودگی می شود و بر توانایی تان تاثیر می گذارد.

درمان های عامیانه
 بس��یاری از »راه حل های عامیانه« وجود دارد که 
روی بعض��ی افراد تاثی��ر می گذارد، ام��ا دلیل آن را 
نمی توان توضیح داد و ثابت نشده است. اگر روی بقیه 
تاثیری نداشته باشد احتماال می گویند که اتفاقی بوده 

است.
 بو کردن روزنامه را امتحان کنید.

 خوردن غذاهای ترش )یا هر چیز ترشی( قبل و در 
طول سفر می تواند به کاهش احساس بیماری کمک 

کند.
 یک باند پالستیکی دور مچتان ببندید. همچنین 
می توانید از باندهای مخصوص بیماری های حرکتی 
استفاده کنید. س��فتی باند پالستیکی باعث حواس 

پرتی می شود و از تهوع جلوگیری می کند.
 آدام��س بجوید )این کار احس��اس تهوع را از بین 

می برد.(
 بیس��کوییت نمکدار یا سایر تنقالت شور مصرف 

کنید.
 یک تکه گچ بر روی نافتان قرار دهید.

 س��رتان را به طور مداوم در تم��اس با صندلی یا 
پنجره قرار دهید.

 به موس��یقی )با هدف��ون( گوش دهی��د. از یک 
دس��تگاه پخش مثلMP3 پلیر اس��تفاده کنید. این 
کار برای دس��تکاری اطالعاتی که گوش میانی برای 
مغز می فرستد و منجر به حالت تهوع می شود، مفید 

است.
 سرتان را تکان ندهید.
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غذای سالم بخورید، آرام سفر کنید
الگوی تغذیه ای مناسب و سالم در سفر

الگوی تغذیه ای مناسب و سالم 
در س��فر از جمله مواردی است 
ک��ه ب��ا تاکی��د روی آن می توان 
س��فری لذت بخش و به دور از 
ان��واع بیماری ها داش��ت، برای 
داشتن این مهم باید به تهیه یک 
برنامه غذای��ی با توجه به مدت 
سفر، اصول تغذیه ای در سفر، و 
نکات بهداشت تغذیه ای در سفر 
توجه شود. تهیه برنامه غذایی 
سفرنیازمند فاکتورهای مهم و 
مختلفی است که بتواند همراه 
با حفظ س��المتی، از هزینه های 
اضافی جلوگیری کرده و شادابی 
و نش��اط از خوردن در س��فر را 
نیز به افراد بدهد. فاکتورهای 
الزم��ه تهیه ی��ک برنامه غذایی 
مطلوب و معقول س��فر ش��امل 

موارد زیر است: 

صدیقه اسدوند

 مدت زمان سفر 
 تعداد افراد همراه در سفر

 ترکیب سنی افراد همراه در سفر
 شرایط تغذیه ای افراد همراه در سفر )دیابتی...(

 توجه به وضعیت مالی واقتصادی
 هزینه تخصیص یافته برای تغذیه

 امکانات تغذیه ای مورد دلخواه در مقصد
 امکانات تغذیه ای در دسترس در مقصد

 گنجاندن چهار گروه غذایی )نان و غالت، میوه و 
سبزی ها، لبنیات و گوشت(

 داشتن میان وعده های سالم

پس از تهیه برنامه غذایی مناس��ب توجه نمودن به 
اصول تغذیه ای از موارد اساس��ی تغذیه در سفر است. 
اصول تغذیه ای به این معنی اس��ت که در مدت زمان 
س��فر همانند مواق��ع دیگر از گروه ه��ای اصلی و مهم 
غذایی در حد تعادل و متناس��ب استفاده شود. که در 
بیشتر مسافرت ها بعضی از این گروه های غذایی بنابه 
دالیل امکان تهیه محدود تر، تغییر مزاج تغذیه ای افراد 
با توجه به تغییر مکان و آب و هوا و... حذف می شوند. 
آب و نوش��یدنی ها تأمین کننده  آب بدن می باش��ند 
و کاهش مص��رف آن ها موجب بروز خش��کی بدن یا 
دهیدراتاسیون و بدنبال آن اختالالت دستگاه گوارشی 

و یبوست می شود. بهترین نوشیدنی آب است. حدود 
6 تا 8 لیوان مایعات در روز مصرف کنید. چای، قهوه، 
و نوش��یدنی های کافئین دار چون ادرارآور هس��تند با 
مصرف زیاد باعث خروج زیاد آب از بدن شده و موجب 
برهم زدن تعادل بین الکترولیت های بدن می ش��وند. 
نوشابه ها و انواع نوشیدنی های کوالدار و نوشیدنی های 
مصنوعی نیز موجب بروز خشکی بدن یا دهیدراتاسیون 
ش��ده و با کاهش حرکات دودی روده ها یبوست را به 

همراه دارند. 
برای داش��تن تعادل و نیازمن��دی بدن به آب باید از 
مص��رف غذاهایی که نیاز ب��ه آب را افزایش می دهند 
پرهیز شود: غذاهای با پروتئین باال مانند انواع کباب ها 
برای هضم و جذب، و کنسرو ها به خاطر نمک موجود 

در آن ها نیز نیازمند آب بیشتر هستند.
لبنیات تأمین کننده  کلس��یم بدن اس��ت و کاهش 
مصرف آن ها در سفر، باعث کمبود کلسیم بدن می شود. 
ماست ازجمله لبنیات مهمی است که از بروز بسیاری 
از عفونت های روده ای مولد اسهال جلوگیری می کند و 
باعث تقویت باکتریهای مفید روده می شود. حدود 2 تا 

3 لیوان شیر یا ماست در روز مصرف شود. 
میوه ها و س��بزی ها تأمین کنن��ده ویتامین ها و مواد 
معدنی بدن هستند و اگر در طوالنی مدت مصرف آن ها 
کاهش یابد باعث کمبود ویتامین C و اس��ید فولیک 
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و فیبر بدن ش��ده و این امر موجب بروز 
یبوست در سفر می شود. حداقل 2بار در 

روز مصرف شود. 
نان سبوس دار و غالت با سبوس که 
از غذاه��ای فیبردار به ش��مار می روند 
موجب بروز یبوس��ت می ش��وند و باید 
هم��راه آن ها آب کافی مصرف ش��ود. 
ان��واع ش��کالت، ش��یرینی و تنقالت 
موجب بروز مش��کالت گوارش��ی )درد 
معده، تهوع، اس��تفراغ(، افزایش انرژی 
دریافت��ی و درنتیجه اضاف��ه وزن افراد 
می ش��ود، باید تعادل در مصرف آن ها 
رعایت گردد. افراد مبتال به فشار خون 
باال، چربی خون باال، دیابت، بیماریهای 
قلبی و عروقی از مصرف انواع شکالت، 
تنقالت، غذاهای سرخ شده و خامه دار 
پرهی��ز نمایند، زی��اده روی در مصرف 
باع��ث بوج��ود آم��دن اختالالت��ی در 

وضعیت سالمتی آن ها خواهد شد.
رعایت بهداش��ت و ایمن��ی تغذیه ای 
در س��فراز بروز خطرات زیاد و احتمالی 
آسیب به سالمت افراد در سفر جلوگیری 
می نمای��د، بنابراین توجه به این مهم به 
داشتن سفری لذت بخش کمک شایانی 

می نماید: 

نوشـیدنی ها  و  آب 
بـدن  آب  تأمین کننـده  
می باشـند و کاهـش مصرف 
آن هـا موجب بروز خشـکی 
بـدن یـا دهیدراتاسـیون و 
بدنبال آن اختالالت دستگاه 
گوارشـی و یبوست می شود. 
بهترین نوشـیدنی آب است. 
حدود 6 تا 8 لیـوان مایعات 
در روز مصـرف کنیـد. چای، 
نوشـیدنی های  و  قهـوه، 
کافئیـن دار چـون ادرارآور 
هستند با مصرف زیاد باعث 
خروج زیاد آب از بدن شـده 
و موجـب برهـم زدن تعادل 
بیـن الکترولیت هـای بـدن 
می شـوند. نوشـابه ها و انواع 
و  کـوالدار  نوشـیدنی های 
نوشـیدنی های مصنوعی نیز 
موجـب بـروز خشـکی بدن 
یا دهیدراتاسـیون شده و با 
کاهش حرکات دودی روده ها 

یبوست را به همراه دارند. 

 قبل از صرف غذا، دست ها را خوب بشویید. 
 آب آش��امیدنی خود را از منابع مطمئن تهیه نمایی��د، تا حد امکان از 

بطری های آماده آب استفاده کنید. 
 از لبنیات و مواد پروتئینی تازه و حتی االمکان استاندارد استفاده کنید، 
و از مصرف باقیمانده مواد غذایی پاستوریزه که پس از باز شدن در ظرف، در 

خارج از یخچال نگهداری شده اند خودداری نمایید. 
 در طول سفر از میان وعده های سالم مانند میوه های خشک )خشکبار( و 
انواع میوه های تازه و شیر به جای چیپس، پفک، نوشابه و ساندیس، لواشک، 

باقال، لبو، پیراشکی و سمبوسه استفاده نمایید. 
 برای جلوگی��ری از ابتال به بیماریهای انگلی و عفونتهای روده ای، میوه 

جات و سبزی ها را قبل از مصرف شسته و ضد عفونی نمایید. 
 تا حد امکان از مصرف سوس��یس، کالباس و ساندویچ های آماده پرهیز 

کنید. 
 از غذاهای آبدار مثل س��وپ ها، آش، میوه های آبدار و سبزی های آبدار 

مثل خیار و گوجه فرنگی و کاهو استفاده نمایید. 
 حداالمکان در طول سفر از مصرف سبزی های خام و ساالد در مکان های 

عمومی خودداری نمایید. 
 در صورت مسمویت واسهال، حتما مقادیر کافی مایعات بنوشید. 

 همراه غذا از ماست استفاده کنید. 
 ازمصرف مواد غذایی ناآش��نا و محلی مانند ماس��ت، پنیر، خامه، دل و 
جگر که احتمال آلودگیشان زیاد است و مصرف آن ها می تواند موجب انتقال 
انواع بیماریهای عفونی و انگلی اسهال و دیگر مشکالت گوارشی گردد، جدا 

خودداری کنید. 
 مواد غذایی را از نور و حرارت مستقیم دور نگه دارید. 
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بای��د طرفی��ن انجام دهن��د و همه ۱ اولین اقدامی که بعد از وقوع تصادف 
خوشبختانه از آن اطالع دارند، تماس گرفتن 
با 110 اس��ت. وقتی ش��ما با پلیس تماس 
می گیری��د و آدرس محل وق��وع تصادف را 
می دهی��د نزدیک تری��ن واح��د راهنمایی و 
رانندگی یک کار ش��ناس تصادف پیش شما 

می فرستد تا مقصر را تعیین کند. 
نکته ضروری 1: اگر طرف مقابل شما مقصر 
بود و به شما گفت خودش صافکاری، نقاشی 
دارد یا فالن جا آش��نا دارد یا خالصه با این 
جمله های ابتکاری از شما خواست به پلیس 
زنگ نزنید به نفعتان است زیر بار نروید. چون 
ط��رف مقابل از این راه می خواهد در مصرف 
کوپن بیمه اش صرفه جویی کند و در   نهایت 
احتماال ش��ما را به صاف��کاری می برد که با 
حداقل قیمت، اتومبیل ش��ما را تعمیر کند. 
در   نهای��ت اگر خیلی نرم پیچانده نش��وید و 
همه چیز خیلی خوب پیش برود بعید است 
از وضعیت صافکاری اتومبیلتان راضی باشید. 
پس بهتر اس��ت خس��ارت را از بیمه بگیرید 
و خودت��ان با خیال راحت بروید س��راغ یک 

صافکار و نقاش ماهر. 
مسیر سواره هاست. یعنی اگر وسط 2  دومی��ن اقدام کنارب��ردن اتومبیل از 
بزرگ��راه و خیاب��ان پرتردد تص��ادف کردید 
لزومی ن��دارد دقیقا   همان نقط��ه بمانید تا 
پلیس از راه برس��د و مقص��ر را تعیین کند 
درصورتی که پلیس ببیند راه را بند آورده اید 
قطعا ه��ر دو ط��رف را به دلیل س��د معبر 
جریمه خواهد کرد. اگر مقصر مشخص است 
و حاضرین سر صحنه می توانند برای پلیس 
توضیح دهند که مشکلی نیست اما اگر طرف 
مقابلت��ان مقصر اس��ت و ش��ک دارید بعدا 
بخواهد ماجرا را وارونه جلوه دهد با موبایلتان 

راهنمای قدم به قدم اقدامات پس از تصادف رانندگی
در این گزارش سعی می کنیم مرحله به مرحله اقدامات الزم بعد از وقوع تصادف را مرور کنیم. خیلی از رانندگان به علت ناشی بودن یا بی اطالعی از قوانین، بعد 
از وقوع تصادف دچار سردرگمی می شوند. با این اتفاق عالوه بر اینکه استرس به خودشان و سرنشینان وارد می کنند، باعث ترافیک و مزاحمت سایر راننده ها 
هم می شوند. البته از این نکته هم نگذریم که چند وقت یکبار قوانین دستخوش تغییراتی می شوند که در بروز این مشکالت بی تاثیر نیست. در این گزارش 

سعی می کنیم مرحله به مرحله اقدامات الزم بعد از وقوع تصادف را با هم مرور کنیم.

از وضعیت خودرو ها عکس بگیرید و بعد مسیر را باز کنید. 
نکته ضروری 2: تصادف ها به دو دس��ته خسارتی و جرحی تقسیم 
می شوند. وقتی حتی از بینی کس��ی خون جاری شود دیگر تصادف 
جرحی )و نه خس��ارتی( محسوب می ش��ود و ماجرای دیگری دارد. 
ناگفته نماند اگر تصادف منجر به فوت رخ داد نباید موقعیت خودرو ها 

را به هم بزنید و تا آمدن پلیس و اورژانس باید صبر کنید. 

اس��م »کروکی« به گوششان خورده و فکر می کنند برای هر 3  خیلی از کسانی که تازه گواهینامه گرفته اند و راننده شده اند 
تصادفی باید کار ش��ناس کروکی بکشد. در صورتی که اصالً این طور 

قبال وقتی تصادفی صورت 
می گرفت طرفین تصادف باید 
با هم به مراکز تعیین خسارات 
بیمه مربوطه مراجعه می کردند 
و دسـته جمعـی کال خـوش 
می گذشت. با این روند به طور 
طبیعی تعداد مراجعه کننده ها 
بیشتر و جلوی مراکز پرداخت 
خسارت شـلوغ تر می شد اما 
از چنـدی پیش اعالم شـده 
نیـاز نیسـت هر دو طـرف به 
مراکز بیمه مراجعه کنند. فرد 
خسـارت دیـده می توانـد به 
تنهایی با کوپن طرف مقابل به 

شرکت بیمه برود.
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نیس��ت. طب��ق آخرین قان��ون که از 
اس��فندماه س��ال 90 اعمال می شود 
شرکت بیمه موظف است تا سقف دو 
میلیون و 250 هزار تومان خس��ارات 
»تصادفات خسارتی سازشی« را بدون 
کروکی پلیس پرداخت کند. بد نیست 

بدانید کروکی ها دو نوع هستند: 

 کروکی سازش
مخصوص��ا  و  م��وارد  بیش��تر  در 

تصادف ه��ای داخل ش��هری از این برگه ها اس��تفاده 
می شود. وقتی تصادف خس��ارتی اتفاق می افتد و دو 
طرف ماجرا آدم های معقولی هستند و قبول می کنند 
که چه کسی مقصر است و با هم به توافق می رسند، 
اگر مدارک ه��ر دو طرف )گواهینامه – کارت خودرو 
– کارت بیمه شخص ثالث و برگه معاینه فنی( کامل 
بود، برگ کروکی سازش می گیرند و عین انسان های 

متمدن به بیمه مراجعه می کنند.

 کروکی عدم سازش
 ای��ن کروکی در مورد تصادف ه��ای جرحی و فوتی
- چ��ون نیاز ب��ه مراجعه به مراجع قضایی اس��ت- و 
تصادف های خس��ارتی که طرفی��ن در تصادف با هم 
سازش نمی کنند یا فکر می کنند حتما دیگری مقصر 
است، استفاده می شود. اگر هم مدارکتان ناقص باشد، 
کروکی، این مدلی تنظیم می شود. اگر یکی از مدارک 
همراه تان نبود و کار شناسی که سر صحنه آمده کمی 
مهربان بود، زنگ بزنید تا مدارک را برایتان بیاورند؛ این 
جوری برگه کروکی سازش پر می شود که دردسرش 

کمتر است. 
شدن مقصر، مراجعه به بیمه است. طرفی که 4  آخرین اقدام بعد از رسیدن پلیس و مشخص 

مقصر نیس��ت باید خس��ارت خود را از بیمه شخص 
ثالث مقصر دریافت کند. پس اگر در تصادفی ش��ما 
مقصر شناخته شدید دنبال گرفتن خسارت نباشید. 
هزینه طرف مقابل را که بیمه ش��ما می دهد اما برای 
اتومبیل خودتان بای��د از جیب مبارک هزینه کنید، 
البته اگر بیمه بدنه داشته باشید می توانید با مراجعه 
به شرکت بیمه کننده خس��ارت اتومبیل خودتان را 
دریافت کنید. فقط این نکت��ه را فراموش نکنید که 
اگر هزینه تعمیر اتومبیلت��ان با زیر 100 هزار تومان 
حل می ش��ود اصاًل س��راغ بیمه بدنه نروید. چون در 
سال های بعد برای تمدید بیمه نامه تخفیف هایی را از 
دس��ت می دهید که قطعا از مبلغ خسارتتان بیشتر 

خواهد بود. 
نکته ضروری 3: قبال وقتی تصادفی صورت می گرفت 
طرفین تصادف باید با هم به مراکز تعیین خس��ارات 
بیمه مربوطه مراجعه می کردند و دس��ته جمعی کال 
خوش می گذش��ت. با این روند به طور طبیعی تعداد 
مراجع��ه کننده ها بیش��تر و جلوی مراک��ز پرداخت 
خسارت شلوغ تر می شد اما از چندی پیش اعالم شده 
نیاز نیست هر دو طرف به مراکز بیمه مراجعه کنند. 
فرد خس��ارت دیده می تواند به تنهایی با کوپن طرف 

مقابل به شرکت بیمه برود.
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رانندگی بد؛ واقعاً چه فکری می کنیم؟!
روان شناسی رانندگی

تعصب��ات  را  م��ا  »رانندگ��ی 
هدای��ت  روانش��ناختی مان 
می کند.« رانندگی بی دقت جان 
افراد معصوم را در معرض خطر 
قرار می دهد. ب��ه همین دلیل 
اس��ت که پلیس سرسختانه با 
برخورد  رانندگان مشکل س��از 
می کن��د. این انگی��زه باعث به 
وجود آمدن شاخه علمی به نام 
روان شناس��ی ترافی��ک ش��ده 
اس��ت که در آن بر روی عوامل 
محیطی و انسانی که بر رفتارهای 
رانندگی ما اثر می گذارد تحقیق 
می ش��ود. دهه ه��ا تحقی��ق در 
روان شناس��ی ترافیک نش��ان 
داده اس��ت که رانندگی بد به 
چیزی فرا تر از بی دقتی وابسته 
است. حتی ماهر ترین راننده ها 
در مع��رض فقدان هوش��یاری 
بص��ری،  تعصب��ات  اجتماع��ی، 
اعتقادات متناقض و محدودیت  

ظرفیت شناخت قرار دارند. 
در زیر به ۱۰ مورد از جالب ترین 
تعصبات و اشتباهات رانندگی 
که وقتی پشت فرمان هستیم 
با آن ها مواجه می شویم، اشاره 

می کنیم: 

۱ نمی فهمیم چه زمان خشن شده ایم و اهمیت 

نمی دهیم
برای همه ما پیش آمده که ماش��ینی پشتمان بیفتد و 
بچسباند به ماشین ما. خیلی ها هم عادت دارند راه دیگران 
را سد کنند، از سمت راست ناگهان بپیچند جلو ماشین 
بغل دستی یا در هر حالتی قلدری کنند. تحقیقات نشان 
می دهد رانندگان جوان تر که درجه باالتری در ارزیابی های 
ش��خصیتی هیجان خواهی و تحری��ک پذیری گرفتند، 
پشت فرمان رفتار خش��ن تری دارند. مسئله دیگری که 
بس��یار جالب است این اس��ت که این راننده ها نسبت به 
جریمه ها حساسیت کمتری نشان می دهند و این یعنی 
اقدامات تنبیهی ساده قادر به بازداشتن اغلب راننده های 

ضداجتماعی از رفتارهای پرخطر نیست.

2 بیشتر از آنچه که واقعاً هستیم فکر می کنیم 

در امنیتیم
به محض اینکه رانندگی یاد گرفتیم، خیلی زود برایمان به 
صورت یک کار اتوماتیک درآمد. به مرور زمان یاد می گیریم 
چطور رفتار بقی��ه راننده ها را حدس بزنیم و این موجب 
این توهم می ش��ود که ما آن ها را کنترل می کنیم. یکی 
از زمینه هایی که افراد بیشتر در معرض اشتباه قرار دارند   
قضاوت سرعت نسبی است: بیشتر به این می اندیشیم که 

رانندگی با سرعت باال باعث صرفه جویی در وقت می شود، 
درحالیکه حداقل فاصله ایمن برای ترمز کردن را دست کم 
می گیریم. محاس��باتی که برای این قضاوت ها الزم است 
بسیار پیچیده هستند و به صورت طبیعی برای ما اتفاق 

نمی افتند. 
3 فرامـوش می کنیـم کـه بقیـه راننده ها هم 

آدمند…
وقتی پیاده هس��تیم و یک نفر در خیاب��ان ناگهان به 
ما تنه می زند یا بس��ته خریدش به م��ا برخورد می کند، 
واکنش عادی ما عذرخواهی کردن و رد ش��دن است. اما 
موقع رانندگی، خطرهایی که از سر رد می شود معموالً با 
عصبانیت فوری همراه خواهد بود -- و در حاد ترین موارد 
همراه با نزاع خیابانی. تحقیقات نشان می دهد که راننده ها 
برای تحقیر راننده های دیگر یا عابرین پیاده بسیار بیشتر از 

زمانی که با آدم ها برخورد نزدیک دارند، آماده هستند. 
4 با افراد از شـئون اجتماعی پایین تر، خشن تر 

برخورد می کنیم
ی��ک تناقض جالب این اس��ت که بااینک��ه درمعرض 
تحقیر ک��ردن راننده ه��ای دیگر قرار داری��م، با اینحال 
بنابرشأن اجتماعی آن ها برخورد می کنیم. دهه ها تحقیق 
نش��ان می دهد که بوق  زدن های ممتد، بد زبانی یا سایر 
رفتارهای خشن، زمانی که فرد تصور کند فرد مهمتری 

ای: 31 ۷1 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  315  111 ۸۰۰  3۰۰۰5          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴5 33-۰۲1          امداد جاد  

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

ش
ورز

سالمت

]56[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 5- مهـر ماه 1393



نسبت به طرف مقابل است، بیشتر اتفاق 
می افتد. مسئله ای که خیلی جالب است 
این است که این قضاوت ها فقط براساس 
اتومبیلی که فردمقابل سوار است، می باشد 
و هیچ علمی نس��بت به فردی که پشت 
آن نشسته است وجود ندارد: ماشین های 
بزرگ تر معموالً به ماشین های کوچک تر 
قل��دری می کنن��د و ماش��ین ها نو تر به 
قدیمی ها. راننده های ماشین های گران تر 
معموالً نس��بت به عابرین پیاده خشن تر 

برخورد می کنند.
5 تصـور می کنیم همـه اتفاقات 

دوروبرمان را می بینیم
حواس م��ا اطالعاتی فرا تر از میزانی که 
بتوانیم در یک جا پردازش کنیم دریافت 
می کنند، که این باعث می ش��ود سیستم 
توجه مغز برای تمرکز بر منابع در موقعیت ها 
و رویدادهای مهم، اهمیت بیش��تری پیدا 
کند. در اکثر مواقع، نمی توانیم حجم باالی 
اطالعاتی که از دست داده ایم را درک کنیم 
و همی��ن می تواند موجب حس اش��تباه 

امنیت در خیابان و جاده باشد. 

بـرای همـه ما پیـش آمده 
که ماشـینی پشتمان بیفتد و 
بچسباند به ماشین ما. خیلی ها 
هم عـادت دارنـد راه دیگران 
را سـد کنند، از سمت راست 
ناگهان بپیچند جلو ماشـین 
بغل دسـتی یا در هـر حالتی 
قلدری کنند. تحقیقات نشان 
می دهد رانندگان جوان تر که 
درجه باالتری در ارزیابی های 
شـخصیتی هیجان خواهی و 
تحریک پذیری گرفتند، پشت 
فرمان رفتار خشن تری دارند. 
مسئله دیگری که بسیار جالب 
است این است که این راننده ها 
نسبت به جریمه ها حساسیت 
کمتـری نشـان می دهنـد و 
ایـن یعنی اقدامـات تنبیهی 
ساده قادر به بازداشتن اغلب 
راننده هـای ضداجتماعـی از 

رفتارهای پرخطر نیست. 

6  بااینحال فکر می کنیم بقیه راننده ها نمی توانند ما را ببینند

این مخصوص آنهایی اس��ت که حین رانندگی ع��ادت دارند با بینی خود یا 
گوششان ور بروند. چندان به امنیت رانندگی مرتبط نیست )یا هست؟( اما شما 

باید بدانید که هستید و متاسفانه ما هم می دانیم. 
7  خطرهایی که از سر رد می کنیم را ضعف بقیه راننده ها می دانیم

به طور کلی، نمی توانیم دالیل موقعیتی که باعث می شود بقیه راننده ها سر راه 
ما قرار بگیرند یا خطرناک رفتار کنند را درک  کنیم. روان شناسان این را خطای 
نسبت دهی اساسی می نامند -- ما اشتباهات دیگران را به شخصیت یا توانایی 
آن ها نسبت می دهیم، درحالیکه خطاهای خودمان را وابسته به موقعیت و محیط 

می پنداریم. 
8 توانایـی و مهارت هـای خودمان را بیشـتر از آنچه واقعاً هسـت 

می پنداریم
اگر تصور می کنید راننده ای بس��یار ماهر هستید، این احتمال وجود دارد که 
نباشید. تقریباً 80 تا 90 درصد از راننده ها اعتقاد دارند که تواناییشان در رانندگی 
باال تر از حد متوسط است و هرچه تصور کنیم ماهر تر هستیم، واقعی بودن آن 
احتمال کمتری دارد. این تمایل ما برای کور بودن دربرابر ناتوانی های خودمان، اثر 
دانینگ کروگر نامیده می شود. البته، برعکس آن این است که اگر تصور می کنید 

راننده افتضاحی هستید، ممکن است به آن اندازه بد نباشید.
9 وقتی تنها هستیم، بی دقت تر رانندگی می کنیم

معموالً وقتی تنها هستیم بسیار بی دقت تر و خشن تر رانندگی می کنیم. دلیل 
این مسئله و اینکه اصالًً از آن آگاهی داریم یا نه، مشخص نیست. 

۱0  اعتقاد داریم اسـتفاده از هندزفری برای صحبت کردن با موبایل 

ایرادی ندارد
در ایران استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی ممنوع است، درحالیکه برای 
استفاده از هندزفری قانونی وجود ندارد. این یک نمونه بارز از عقب ماندن قانون 
از علم است: شواهد نشان می دهد که استفاده از هندزفری تلفن همراه به هیچ 
عنوان کمتر از صحبت کردن مستقیم با موبایل در رانندگی خطرناک نیست. 
چیزی که باعث ناامن شدن مکالمه تلفنی هنگام رانندگی می شود، گرفتن موبایل 
در دست نیست، بلکه پرت شدن حواس است. فقدان زبان بدن باعث می شود 
مجبور باش��یم از منابع ش��ناختی 
بیشتری حین تماس استفاده کنیم 
و درنتیجه بیشتر و بیشتر از خیابان 
غاف��ل ش��ویم.  رانندگ��ی یکی از 
پیچیده ترین کارهای رفتاری است 
که در زندگی انجام می دهیم. این 
واقعیت که خیلی سطحی به نظر 
می رسد و تصادف خیلی کم پیش 
می آید، وصیتنامه ای برای مهندسی اتوبان، هشدارهای ترافیکی و پیچیدگی و 
کمال مغز انسان است. بااینحال، دفعه بعدی که پشت فرمان نشستید و احساس 
کردید اذیت می شوید، خسته هستید یا هر چه، از خودتان سوال کنید: آیا موارد 

باال برایتان صدق می کند؟
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این صندلی راحت من... 
کاظم سبزی

دس��تی کنار صندلی را عقب می کشم 
و زیرپای��ی صندلی به طرف ب��اال دوران 
می کن��د، کمی پاهای خود را باال می آورم 
و دس��تی را   رها می کنم. به هشت ساعت 
آینده فکر می کنم که در این خانه س��یار 
باید س��پری کنم تا به مقصد برس��م. به 
هشت ساعت طاقت فرسا که تنها اختیار 
من این است که کمی پا هایم را جمع کنم 
و یا مقداری به چپ یا راس��ت در هنگام 
نشستن تمایل داشته باشم. البته سفر با 
این اتوبوس های جدید و با امکانات آن ها 
آن هم در جاده های ساخته شده امروزی 
اصالً قابل مقایس��ه با همین س��فر ها در 

دهه های شصت و هفتاد نیست.
یادم هس��ت ک��ه همین نس��بت را آن 
موقع درباره س��فر ب��ا اتوبوس های جدید 
تی بی تی و بیست س��ال پیش تر از آن در 
نظر می گرفتند و می گفتند قبال مسافرت 
اینق��در راح��ت نب��ود، ش��اید آن موقع 
احساس شان این نبود که این سفر دوازده 
ساعتی می تواند هم راحت تر از این بشود و 
هم در زمان کوتاه تری انجام شود، اما امروز 
این اتفاق افتاده است، و اصالً بعید نیست 
که نس��ل بعدی فن آوری با خود آرامش و 

امنیت بیشتری را به همرا بیاورد.

 آرامشی که امروز اصالً انتظار آن را نداریم ولی می دانیم که خواهد آمد. یادم 
نمی رود یک بار را که در یک روز س��رد زمس��تانی راهی سفر شدیم. به اتفاق 
خانواده به راه افتادیم و با چه سختی راس ساعت مقرر به پایانه اتوبوس های بین 
شهری رسیدیم. سوار اتوبوسی شدیم که هوای داخل آن به اندازه بیرون سرد 
بود و بخار دهان را می شد در آن دید و وقتی به راه افتاد واقعا مطمئن نبودیم 

راس ساعت مقرر خواهد رسید یا نه؟ مسافران به سالمت خواهند بود یا نه؟...
 بخاری اتوبوس از سمت صندلی های انتهایی گرمایش را انجام می داد و در 
حالی که در انتهای اتوبوس همه از گرما عرق می کردند چند صندلی جلو تر 
از آن ها عده ای داشتند از سرما آزار می دیدند، همیشه بخشی می خواستند 
که بخاری اتوبوس خاموش باش��د و بخش دیگری درخواست ش��ان روشن 
کردن آن بود. خالصه تا اینکه به مقصد برسیم هزار و یک اتفاق جوروواجور 
می افت��اد که ه��ر کدام از این اتفاق های جالب امروز در ذهن مس��افران آن 
روزگار ها به یک داستان جالب تبدیل شده است که باید روایت شود و برای 
آینده گان ثبت و ضبط ش��ود، روایت هایی که برخی از آن ها برای نسل بعد 

باور نکردنی خواهد بود. 
چیزی که بیش از همه مشهود بود و مسافر ها را خسته می کرد صدای موتور 
اتوبوس بود که مسلس��ل وار داخل اتوبوس به گوش می رس��ید و باعث می شد 
مس��افران نتوانند آرام با هم صحبت کنند، البت��ه این صدا در مقاطع مختلف 
بر اس��اس میزان فشاری که به ماشین وارد می شد و شیب جاده و دنده ای که 
ماشین با آن در حال حرکت بود و میزان فشار راننده بر پدال گاز تغییر می کرد، 
ولی چیزی که بود زوزه آن از ابتدا تا انتهای سفر به گوش می رسید و خستگی 
آن باعث می شد تا مسافر بعد از رسیدن به مقصد نیاز داشته باشد چند ساعتی 
را جایی بخوابد. خالصه اینکه مس��افرت اگر برای س��ایر ارکان آدمی آرامشی 
داش��ت، آرامش گوش ها را بر هم می زد و شرایطی را برای آن ها فراهم می کرد 
که هم جدید بود وهم غیرقابل تحمل. گوش ها آن زمان از مسافرت دل خوشی 

اتوبوس در حال حرکت 
بود و من غرق در افکار خود 

از خاطره ای به خاطره ای 
سفر می کردم و اصاًل یادم 

نبود که باید کمربند ایمنی 
خود را ببندم. البته این 

باید هم خود حکایتی دارد. 
کلی فرهنگ سازی شده تا 

این باید در دل مردم شکل 
بگیرد. یادم هست دیروز 
هر کس کمربند ایمنی را 
می بست جز خواص بود و 

امروز هر کس که نمی بندد. 
درباره اتوبوس ها البته این 

باید هنوز قوی نشده است. 
من شخصا فکر می کنم 

اگر اتفاقی بیفتد و داخل 
اتوبوس محبوس بشوم 

چه کسی مرا از چنگ این 
کمربند ایمنی نجات خواهد 

داد؟ آیا خودش باعث 
رویدادن حادثه جدیدی 

نخواهد شد؟ نمی دانم ولی 
آن را می بندم و روی صندلی 
راحت خود لم می دهم و کم 

کم بخواب می روم.
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نداش��تند. حاال اگر مس��افرت کاری بود و 
باید در جلس��ه ای حضور پیدا می کرد این 
خستگی منجر می شد که در جلسه مزبور 
دائما چشمان مس��افر تازه از راه رسیده به 
هم رود. کوچکی صندلی و غیر قابل انعطاف 
بودن آن ه��م لباس ها را چروک می کرد و 
هم پدر ستون فقرات را در می آورد خصوصا 
در مسافرت های هفت هشت ساعتی. جدای 
بحث خ��ودرو، وضعیت راه ها ه��م به این 
ص��ورت نبود و گاه پیش می آمد که بخاطر 
برودت ه��وا و ریزش برف جاده ای بصورت 
موقت بسته می شد و مسافر ها مجبور بودند 
چند ساعتی را که اداره راه در حال باز کردن 
جاده است داخل اتوبوس بنشینند و سرما 
را تحم��ل کنند. حکایتی بود س��فر با آن 

اتوبوس ها و آن صندلی ها که داش��تند. در 
حال مرور سفرهای گذشته خود در دوران 
نوجوانی بودم که ناگهان کمک راننده آرام 

مرا صدا کرد:
- ببخشید! 

: جانم؟ 
- لطفا کمربند ایمنی خود را ببندید... 

بله، اتوبوس در حال حرکت بود و من غرق 
در افکار خود از خاطره ای به خاطره ای سفر 
می کردم و اصالً یادم نبود که باید کمربند 
ایمنی خود را ببندم. البته این باید هم خود 
حکایتی دارد. کلی فرهنگ س��ازی شده تا 
ای��ن باید در دل مردم ش��کل بگیرد. یادم 

هست دیروز هر کس کمربند ایمنی را می بست جز خواص بود و امروز هر 
کس که نمی بندد. درباره اتوبوس ها البته این باید هنوز قوی نشده است. 
من شخصا فکر می کنم اگر اتفاقی بیفتد و داخل اتوبوس محبوس بشوم 
چه کسی مرا از چنگ این کمربند ایمنی نجات خواهد داد؟ آیا خودش 
باعث رویدادن حادثه جدیدی نخواهد شد؟ نمی دانم ولی آن را می بندم و 

روی صندلی راحت خود لم می دهم و کم کم بخواب می روم. 
... با صدا ها و تکان های ماشین هوشیار می شوم و فکر می کنم االن کجا 
هس��تم؟ این حالت را همه ما تجربه کرده ایم. وقتی در ماشین در حین 
سفر از خواب بیدار می شویم تازه یادمان می آید که مسافرتی را آغاز کرده 
بودیم و االن وسط راه هستیم و باید انتظار بکشیم تا برسیم. من هم این 
مراحل را گذراندم و تش��نگی امانم نداد. فورا از کمک راننده خواستم تا 

برای من کمی آب بیاورد.
آب را ک��ه خوردم مانیتور روبروی خود را روش��ن ک��ردم و هدفون را 
گذاشتم و در فیلم های موجود شروع کردم به جستجو و فیلم مورد عالقه 
خود را پیدا کردم و مشغول تماشا شدم. پذیرایی داخل اتوبوس که از ابتدا 
توزیع شده بود را برداشتم و با اولویت بندی شروع به خوردن کردم، طوری 

که حد اقل تا اواسط فیلم دوام بیاورد.
ب��ا خودم فکر می کردم که این اتوبوس با این همه امکانات و این همه 
تجهی��زات، اگر فقط و فقط در ی��ک جا خوب عمل نکند به هیچ دردی 
نمی خورد و آن یک جا هم در قسمت صندلی ست. این صندلی اتوبوس 
اس��ت که می تواند س��فری را برای من طاقت فرس��ا کند یا شیرین و پر 
خاطره. نشستن و فیلم نگاه کردن در اتوبوس وقتی لذت بخش است که 

صندلی تو آرامشی را توأم با ایمنی برایت فراهم کرده باشد.
فیلم خود را می بین��م و کم کم فضاهای اطراف را که می گذرند و بوی 
رسیدن می دهند را از نظر می گذرانم. این صحنه ها و خانه ها نشانه نزدیک 
ش��دن به مقصد است و نشانه خداحافظی با صندلی، این صندلی راحت 
من است. من آماده می شوم تا روی آسفالت خیابان های مقصد گام بردارم 

و صندلی راحت من هم آماده می شود تا میزبان مسافر بعدی باشد.

چیـزی کـه بیـش از همه 
مشـهود بـود و مسـافر ها را 
خسـته می کرد صدای موتور 
اتوبوس بود که مسلسـل وار 
داخـل اتوبـوس بـه گـوش 
می رسـید و باعـث می شـد 
مسـافران نتوانند آرام با هم 
صحبت کنند، البته این صدا 
در مقاطع مختلف بر اسـاس 
میزان فشـاری که به ماشین 
وارد می شـد و شـیب جـاده 
و دنـده ای که ماشـین با آن 
در حال حرکت بـود و میزان 
فشار راننده بر پدال گاز تغییر 
می کـرد، ولی چیـزی که بود 
زوزه آن از ابتدا تا انتهای سفر 
به گوش می رسید و خستگی 
آن باعث می شـد تا مسـافر 
بعد از رسـیدن به مقصد نیاز 
داشته باشـد چند ساعتی را 

جایی بخوابد.
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دیالیزی ها مواظب باشند

مراقبت از کلیه ها در طول سفر

رژیم های غذایی در طول سفر ها می تواند تاثیرات 
عمده ای بر بیماری های کلیوی داش��ته باشند و 
بسیاری از بیماران کلیوی محدودیت هایی از نظر 
رژیم های غذایی مثل کنترل مصرف نمک، مصرف 
مایعات و الکترولیت ها را دارند، این محدودیت در 
رژیم های غذایی مخصوصا در حین سفر به دلیل 
موارد بس��یاری افزایش می یابد. افراد باید مراقب 
سالمت کلیه های خود باشند و با توجه به اینکه 
بسیاری از بیماری های کلیه در دسته بیماری های 
مزمن کلیه قرار می گیرند و معموال بیمار آگاهی از 
بیماری خود دارد، الزم است بیماران کلیوی قبل 
از آغاز سفرهای خود تدابیر الزم را برای مراقبت از 
کلیه و حفظ سالمت دستگاه ادراری تناسلی خود 

به کار بگیرند. 
برخ��ی از بیماری های کلیوی مانند نارس��ایی 
مزمن کلیه که به علت عدم کارکرد صحیح کلیه 
در رابطه با پاالی��ش مواد زائد از بدن ایجاد و  گاه 
منجر به دیالیز می شود، در طول مسافرت ها ممکن 
است مخاطراتی برای بیمار به همراه داشته باشد.

کلیه بیمارانی که تحت همودیالیز می باشند الزم 
است که همه تمهیدات الزم برای انجام دیالیز در 

مکانی که به سفر می روند را فراهم کنند، مخصوصا 
بیمارانی که در هفته دو یا سه بار دیالیز می شوند. 
بیمارانی که دچار نارس��ایی کلیه هستند ولی به 
مرحله دیالیز نرس��یده اند، ب��رای مخاطرات طی 
سفر، بخصوص رژیم های غذایی، تنظیم مایعات 
و الکترولیت های بدن مخصوصا در مس��افرت به 
مناطق گرمسیر که امکان تبخیر و عرق کردن و 
از دست دادن مایعات بیشتر است، الزم است که 

قبل از سفر با پزشک معالج خود مشورت کنند و 
در طول س��فر مراقبت از کلیه ها را در دستور کار 

قرار دهند. 
بیمارانی که کلیه های س��نگ س��از دارند باید 
توجهات الزم را قبل از سفر داشته باشند، با توجه 
به اینکه درد ناشی از دفع سنگ، یکی از بیشترین 
و باال ترین سطوح درد در بدن است به طوری که 
این درد را با درد زایمان مقایسه می کنند، در طی 
سفر که امکان حرکت سنگ های کوچکی که در 
بخش��ی از کلیه ساکن هستند بیشتر می شود و 
در   نهایت امکان دفع س��نگ هم افزایش می یابد 
ممکن اس��ت بیمار در طول سفر دچار دردهای 
کلیوی ش��ود، مخصوصا اگر ب��ا کاهش مصرف 
مایعات همراه باشد. بیمارانی که کلیه های سنگ 
ساز دارند باید توجهات الزم را قبل از سفر داشته 

باشند. 
بیمارانی که به صورت مکرر دفع س��نگ کلیه 
دارند و کلیه آن ها س��ابقه سنگ سازی دارد و یا 
تحت عمل جراحی سنگ کلیه قرار گرفته اند، قبل 
از س��فر باید با پزشک معالج خود مشورت کنند 
و در صورت نیاز افراد می توانند سونوگرافی انجام 
دهند تا مطمئن ش��وند که در حال حاضر سنگ 
ندارند و یا اینکه س��نگ در محلی است که برای 

آن ها خطری در سفر ایجاد نمی کند. 
نکته ش��ایان ذکر این اس��ت که بعض��ی افراد 
دچارعفونت های ادراری مداوم هس��تند که این 
افراد باید دقت و توجه بیشتری را در حفظ سالمت 
خ��ود کنند. ای��ن بیماران به منظ��ور جلوگیری 
ازعفونت باید میزان مصرف مایعات خود را افزایش 
دهند و معموال باید در طول روز سه یا چهار لیتر 
مایعات مصرف کنند که در همین راستا باید دفع 
مایعات را هم داشته باشند. در طول سفر معموال 
بیماران از مصرف مایعات پرهیز می کنند که در 
بیمارانی که عفونت های ادراری مزمن دارند این 
عفونت ها افزایش می یابد. عالوه براین در مناطق 
گرمس��یر که تبخیر آب از بدن افزایش می یابد، 
بروزعفونت افزایش می یابد. در ایام سفر بیماران 
دستگاه ادراری تناسلی، توجه الزم در مراقبت از 
خود، برای پیشگیری از بروز اتفاقات ناگوار داشته 
باش��ند و افراد همواره بای��د مراقبت از کلیه ها را 

فراموش نکنند.
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ورزش
 هیچ وقت عاشق فوتبال نبودم!

 ۷ اظهارنظر عجیب و جنجالی رئیس فیفا
 آماده باش به سرزمین کانگوروها

  می خواهم بهترین والیبالیست جهان باشم
 نه کفش داریم نه لباس!
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 گفت و گو با علی اکبر استاداسدی با مزه ترین فوتبالیست ایرانی

هیچ وقت عاشق فوتبال نبودم!

خودتان را تعریف کنید. 
راستش تعریفی از خودم ندارم! 

واقعا؟ 
واهلل! فقط همین قدر بدانید که من علی اکبر »استاداسدلی« ام، 

به اشتباه استاد اسدی صدایم می کنند. 
چرا استاد اسدی هستید؟ 

هستم دیگر. 
فقط همین؟ 

خب، از وقتی به دنیا آمدم علی اکبر صدایم می کردند، فامیلی ام 
را هم که گفتم. 

درخشان ترین دوره بازیتان کی بود؟ 
سال 1998 و قبل از آن. مخصوصا بازی با استرالیا. 

چرا؟ 
من در آن بازی خیلی خوب بودم. 

بهترین بازی؟ 
همان مقدماتی جام جهانی 98 در بازی با قطر. 

شما هم از زمین خاکی شروع کردید؟ 
نه، من از زمین خاکی شروع نکردم. 

یعنی از   همان بچگی در زمین چمن رشد کردید؟ 
رشد کدام است؟ من 22 سالم بود که فوتبال را شروع کردم! 

۲۲ سال؟! پس چطور به تیم ملی رسیدی؟ 
خب دیگر، خدا خواست و دعوت شدیم. 

دقیقا کی فهمیدید به فوتبال عالقه دارید؟ 
راستش من عالقه ای به فوتبال نداشتم. 

شوخی می کنید؟ 
ن��ه واهلل، پدرم کارمند ماشین س��ازی تبریز بود، یک بار وقتی 
سربازی ام تمام شده بود، ما را برد بازی کردیم و مربی از بازی 

ما خوشش آمد. 
یعنی قبل از آن بازی نکرده بودید؟ 

نه، باور کنید. 
آخر چطور می شود... 

چرا نمی شود، بار ها بچه های همکاران پدرم می گفتند بیا بازی 
کنیم، اما اصالً خوشم نمی آمد. 

با این حال ولی خب ته مایه اش را داشتید، نه؟ 
بله اس��تعدادش را داشتم. همان طور که استعداد پینگ پنگ، 

کشتی و حتی والیبال را هم داشتم. 
ش��ما پس اولین فوتبالیس��تی هس��تید که فوتبال را دوست 

ندارد. 
بله، من هیچ وقت عاشق فوتبال نبودم. 

این حرف کمی عجیب نیست؟ 
نه؛ چرا عجیب؟ 

این فوتبال هرچه بی حس��اب 
هرچ��ه   بی برنام��ه،  و  باش��د 
هرچ��ه  و  باش��د  پرحاش��یه 
بالتکلی��ف؛ باالخره آدم هایش 
به یک شکلی راه شان را پیدا 
می کنن��د. یکی از ای��ن آدم ها 
می ش��ود ناصر حج��ازی، یکی 
علی دایی و یکی هم می ش��ود   

علی کریمی. این داستان 
همه  اس��ت.  فوتبال 

می آیند و خواسته 
ناخواس��ته  و 
بروند.  بای��د 

یک��ی میلیاردر 
یک��ی  می ش��ود، 

س��ر  همیش��ه 
زبان هاس��ت و یکی 

خاطرات��ش  ب��ا  ه��م 
زندگی می کند؛ با روزهای 

در  ب��ازی  ب��ا  فوتبال��ش، 
زمین های خاکی و با عشقی که 
در مسیر فوتبالش قرار داد. 
اینجا اما یکی هست که در این 
فوتبال نه میلیاردر ش��ده، نه 
همیش��ه بر س��ر زبان ها بوده 
و نه اصالً عش��قی ب��ه فوتبال 
داش��ته. او حت��ی فوتب��ال را 
برعکس خیلی ها از زمین های 

خاکی هم شروع نکرده.
علی اکبر استاد اسدی؛ مردی 
ک��ه ه��ر کجا باش��د لبخن��د با 
اوس��ت و خاطرات��ی ک��ه اصالً 
تمام��ی ندارند. گف��ت و گو با 
این پیشکسوت و مربی کنونی 
فوتب��ال کش��ور را در ادام��ه 

بخوانید:

حسین ابوالفتحی
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موهای من توی همی��ن فوتبال ریخته، چه 
شغلی غیر از این می توانم داشته باشم؟ 

وقتی بازی می کردید حقوقتان کفاف زندگی 
را می داد؟ 

بل��ه، زیاد ه��م می آمد. من هی��چ وقت لنگ 
نماندم. 

چرا مثل خیلی از فوتبالیس��ت ها برج س��از 
نشدید؟ 

من همین طوری که هستم راحتم. 
از پول بدتان می آید؟ 

نه، ولی اصالً نمی خواهم به چک های برگشتی 
و طل��ب طلبکاران فکر کنم. راس��تش از این 

چیز ها می ترسم. 
مثالً االن علی دای��ی از پولی که دارد زیانی 

دیده؟ 
بله که زیان دیده. 

از چه لحاظ؟ 
اصالً زندگی آرامی ندارد. 

حاال به اندازه علی دایی نه، کمی کمتر... 
من هیچ وقت دنب��ال پول های کالن نبوده و 

نیستم . 
اگر همین االن ده میلیارد به شما بدهند؟ 

ی��ک م�������یلی��اردش را برم��ی دارم و 9 
میلیاردش را پس می دهم. 

دوست داشتید یک نمایشگاه ماشین لوکس 
داشته باشید؟ 

ماش��ین لوکس دوست دارم اما نمایشگاهش 
را نه. 

گران ترین ماشینی که تا به حال خریدید؟ 
س��ال 79 ب����ود که یک ماشین بنز لوکس 

خریدم 180 میلیون. 
یعنی سال ۷۹، ۱۸۰ میلیون پول داشتید؟ 

ن��ه؛ یک حواله خودروی خارجی داش��تم که 
همین بنز را با آن وارد کردیم. 

چه کارش کردید؟ 
بالفاصله فروختمش. 

االن چه ماشینی دارید؟ 
یک عدد ریو. 

خوش تیپ ترین فوتبالیست ایران؟ 
زمان خودمان؟ 

بله. 

این فوتبال هرچه بی حساب 
هرچـه   بی برنامـه،  و  باشـد 
هرچـه  و  باشـد  پرحاشـیه 
باالخره آدم هایش  بالتکلیف؛ 
به یک شکلی راه شان را پیدا 
می کننـد. یکی از ایـن آدم ها 
می شـود ناصر حجازی، یکی 
علی دایی و یکی هم می شود 
یکـی مثل علی کریمـی. این 
داسـتان فوتبال اسـت. همه 
می آیند و خواسته و ناخواسته 
بایـد برونـد. یکـی میلیاردر 
می شـود، یکی همیشـه سر 
زبان هاسـت و یکـی هـم بـا 
خاطراتـش زندگی می کند؛ با 
روزهای فوتبالـش، با بازی در 
زمین های خاکی و با عشقی که 

در مسیر فوتبالش قرار داد.

خب، شما زندگیتان را گذاشتید روی فوتبال... 
آن موقع به من گفتند فوتبال آینده دارد، دنبالش را بگیر. 

شما هم گفتید چشم؟ 
بله، من هم پذیرفتم و رفتم دنبال فوتبال. 

اولین باری که به یک تیم »دعوت« شدی چه حسی داشتی؟ 
حس خاصی نداشتم. 

هیچ حسی؟ 
هیچ حسی، گفتم که من عاشق فوتبال نبودم. 

عجبا؟ 
کاله خودتان قاضی. آدمی که در بیست و دو سالگی تازه فوتبالش را شروع 

کند، می تواند حسی به آن داشته باشد؟ 
همه در دوران بچگی می خواهند خلبان بشوند. شما چطور؟ 

خلبان؟ با این هواپیما ها؟! نه، اصالً. حرفش را هم نزنید. 
پس به چه شغلی فکر می کردید؟ 

من عاشق مکانیکی بودم. 
فرجام عشقتان چه شد؟ 

هیچی، درسش را خواندم و مکانیک شدم. 
لژیونر ها برای شما کالس می گذاشتند؟ 

نه بابا، کالس کجا بود. آن موقع آقا کریم )کریم باقری(، علی آقا )علی دایی( 
و خداداد لژیونر بودند که اصالً به این چیز ها فکر نمی کردند. 

االن چه شغلی دارید؟ 
مربی هستم در همین ماشین سازی. 

شغل دیگری ندارید؟ 
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مهرداد میناوند خیلی خوب بود. لباس پوشیدن 
رضا شاهرودی را هم دوست داشتم. 

برعکس اش چه؟ بدتیپ ترین کی بود؟ 
درست نیست اسم کسی را ببرم. 

یواشکی بگویید. 
یواش��کی بنویسید، نعیم س��عداوی )قهقهه 

می زند.( 
چند تا بچه دارید؟ 

دو دختر دارم.
فوتبال بازی نمی کنند؟ 

نه، یکیش��ان مترجم زبان انگلیس��ی است و 
دیگری هم تربیت بدنی می خواند. 

شاهکار گل به خودی در بازی ژاپن؟ 
خدمت��ی که آن گل به من ک��رد را هیچ کس 

نکرد.
چرا؟ 

همه مرا با آن گل می شناسن�د. ای کاش چند 
تا از این گل ها می زدم! 

چرا عابدزاده بعد این گل این قدر غضب آلود 
نگاهت می کرد؟ 

خب، حتما برایش عجیب بود. واقعا زدن چنین 
گلی کار هر کسی نبود. )می خندد.(
بعد از بازی به شما چیزی نگفت؟ 

نه، هیچ چیزی نگفت. 
شما هم چیزی نگفتید؟ 

چرا ش��روع کردم به جوک گفتن و مس��خره 
کردن. اما حیف شد ما آن بازی را باختیم. 

در اردوه��ای تی��م مل��ی ب��ه آدم خ��وش 
می گذرد؟ 

زمانی که ما بازی می کردیم بله، خیلی. همه 
همدل بودیم. 

بامزه ترین »هم اردویی« ای که داشتید؟ 
سیروس دین محمدی. س��یروس عالی بود و 

اغلب هم اتاقی بودیم. 
سفر را دوست داری؟

زیاد. مخصوصا زمانی که در تیم ملی بودم سفر 
زیاد می رفتیم.

سفر با چه وسیله  ای را بیشتر می پسندی؟
اتوبوس، قطار و هواپیما.

در س��فرهای خارج��ی چق��در وقت صرف 
خرید می شد؟ 

زی��اد نه. چ��ون فرص��ت نبود، خس��ته هم 
می شدیم. 

برای کی بیشتر خرید می کردید؟ 
خودم! 

اگر به گذشته بازگردید، باز هم فوتبالیست 
می شوید؟ 

 کاله خودتان قاضی. آدمی 
کـه در بیسـت و دو سـالگی 
تازه فوتبالش را شـروع کند، 
می تواند حسـی به آن داشته 

باشد؟
 االن همه پـول میلیاردی 
می گیرند، اما زمان ما خبری از 

این پول ها نبود. 
 زمـان مـا همـه دوسـت 
خداحافظـی  زود  داشـتند 
کنند، آن قدر که سخت روزگار 
می گذشـت اما حاال پول های 
میلیـاردی بـه کسـی اجازه 

خداحافظی نمی دهد. 
 همه باید خداحافظی کنیم. 
من که دوست دارم زود تر این 
کار را بکنم. خسته ام، ای کاش 

می شد زود تر رفت.

اگر فوتبال مثل االن باشد بله، اما مثل زمان ما باشد نه. 
چرا؟ 

االن همه پول میلیاردی می گیرند، اما زمان ما خبری از این پول ها نبود. 
شما که گفتید از پول زیاد خوشم نمی آید. 

خب، اگر من هم جوان این دوره بودم شاید خوشم می آمد. 
روزنامه می خوانید؟ 

گاهی، زیاد نه. 
چه روزنامه ای؟ 
بیشتر ورزشی ها. 

وقتی عکستان را روی جلد می دیدید؟ 
خوب بود اما خیلی ذوق نمی کردم. 

االن چطور؟ 
دیگر برایم اهمیتی ندارد. 

طرفدار کدام خواننده موسیقی هستید؟ 
بیشتر موسیقی پاپ دوست دارم، بنیامین. 

بازیگر مورد عالقه؟ 
رضا صادقی. 

او که خواننده است. شاید منظورتان علی صادقی باشد. 
نمی دانم. بله، شاید علی صادقی.   همان که طنز بازی می کند. 

هنرپیشه شدن فوتبالیست ها... 
من حس می کنم پژمان خودش هم یک چیزی دارد، وگرنه بازیگر شدن 

کار هر کسی نیست. 
خیلی سخت است؟ 

بله، بازیگری خیلی استرس دارد. 
تیم فوتبال پیشکسوتان؟ 

یک فرصت برای دیدار دوباره، همین. 
اصالً پیشکسوت به چه کسی می گویند؟ 

ی��ک فرد بدبخت که هیچ ن��دارد و از فرط بدبختی یا کارگری می کند یا 
راننده تاکسی است. 

دوست دارید مربی حرفه ای بشوید؟ 
هستم . 

کارلوس کی روش؟ 
خیلی خوب است. به درد فوتبالمان می خورد. 

علی دایی؟ 
اسطوره فوتبال ایران. بشدت دوستش دارم. 

و علی کریمی؟ 
علی که جادوگر فوتبال ماست. کاش می ماند و بازی می کرد. 

فوتبالمان باالخره به جایی می رسد؟ 
نه، چون نه پایه داریم و نه اصول برای آن. 

خداحافظی از فوتبال؟ 
زمان ما همه دوس��ت داش��تند زود خداحافظی کنند، آن قدر که سخت 
روزگار می گذشت اما حاال پول های میلیاردی به کسی اجازه خداحافظی 

نمی دهد. 
خداحافظی از زندگی چطور؟ 

همه باید خداحافظی کنیم. من که دوس��ت دارم زود تر این کار را بکنم. 
خسته ام، ای کاش می شد زود تر رفت.
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از حذف تساوی در فوتبال تا حمایت از رونالدو

۷ اظهارنظر عجیب و جنجالی رئیس فیفا

رئی��س فدراس��یون جهان��ی 
فوتبال در چهار دور ریاس��ت 
خود در این س��ازمان مواردی 
را عن��وان ک��رده ک��ه برایش 
دردسرساز شده است. بال تر، 
رئیس فیفا چندی پیش دوباره 
یکی از آن اظهارنظرهای جنجالی 
خود را انجام داد وقتی درباره 
عدم شایستگی لیونل مسی، 
کاپیتان تی��م مل��ی آرژانتین 
ب��رای کس��ب توپ ط��الی جام 
جهانی ۲۰۱۴ صحبت کرد. او 
ادعا کرد که اهدای توپ طالی 
جام جهانی ۲۰۱۴ به مسی به 
عنوان بهترین بازیکن تورنمنت 
اش��تباه بوده و این جایزه باید 
به مانوئل نویر، دروازه بان تیم 
ملی آلمان داده می شد. کارلو 
آنچلوتی، سرمربی رئال مادرید 
که تص��ور می کرد منظور بال تر 
توپ ط��الی فیفا بوده اس��ت، 
از ای��ن بابت ک��ه بال تر نامی از 
کریس��تیانو رونالدو، س��تاره 
پرتغالی رئال مادرید به عنوان 
بازیکن��ی شایس��ته دریاف��ت 
توپ طال نبرد عصبانی ش��د و 
گفت ک��ه رئیس فیف��ا هرگز 
دهانش را نمی بندد. او البته 
در ی��ک کنفرانس خب��ری در 
جام حذفی اسپانیا فهمید چه 
گافی داده و بابت اش��تباهش 
عذرخواهی کرد اگرچه این بار 
گفته بال تر غیرمستقیم مسبب 
یک گاف مضحک ش��د اما کم 
نب��وده دفعات��ی ک��ه خودش 
داده  گاف  در صحبت های��ش 
است. تعدادی از اظهارنظرهای 
جنجال��ی مع��روف بال ت��ر را در 

ادامه می خوانید: 

مدل متمایز
بال تر س��ال 2004 در گفت وگو با نشریه سونتاگزبلیک 
سوئیس گفت که فوتبال البته نسخه زنانه آن باید متفاوت تر 
از چیزی باشد که اکنون هست و فوتبالیست های زن باید 
از لباس های زنانه تری استفاده کنند. او گفت: »بازیکنان 
زن تفاوت های��ی با مردان دارند. مرا ببخش��ید که این را 
می گوی��م اما فوتبال آن ها هم باید تفاوت های بیش��تری 
داشته باشد. چرا وقتی آن ها از توپ هایی سبک تر استفاده 

می کنند لباس هایشان هم زنانه تر نباشد؟.«
حذف تساوی

در س��ال 2004 بال تر همچنین پیشنهاد داد که نتیجه 
تساوی از فوتبال حذف شود. او گفت: »هر بازی باید یک 
برنده داش��ته باشد. س��ایر بازی ها یک برنده دارند و یک 
بازنده. ما هم باید این ش��هامت را داش��ته باشیم که یک 
تصمیم نهایی برای تعیین برنده هر بازی فوتبال بگیریم.«

خشم ایتالیایی
بال تر، ایتالیای قهرمان جام جهانی 2006 را با عذرخواهی 
جنجالی اش از استرالیایی ها به خاطر پنالتی که در بازی 
آن ها و آتزوری در مرحله یک چهارم نهایی جام هجدهم 
علیه شان گرفته شد خش��مگین کرد. بازیکنان ایتالیا به 
همین دلیل در برلین پس از شکس��ت فرانس��ه در بازی 
فینال، از رفتن به سکو ها برای گرفتن جام قهرمانیشان از 
دستان بال تر خودداری کردند. بال تر بعد از آن اتفاق گفت: 

»تاریخ خواهد گفت که آن پنالتی اشتباه بوده است.«
شیرجه مشکلی ندارد! 

بال تر گفت: »من خودم را می شناسم. من همیشه یک 
مهاجم بوده ام. اگرچه 50 س��ال پیش بازی می کردم اما 
هنوز هم تا حدودی خودم را یک مهاجم می دانم. ما سعی 
می کردیم دریبل بزنیم اما زمانی که نمی توانید پیشروی 

کنید و کسی پایش را جلوی پای شما می گذارد 
چه کار باید بکنید؟ کمی پیاز داغش را زیاد 

می کنید. می  پرس��ید این کار وحشتناکی است؟ من که 
اینطور فکر نمی کنم.« 

رونالدوی برده
بال تر با انتقاد از ماهیت نقل و انتقاالت فوتبال اروپا پس 
از امتناع منچستریونایتد برای فروش کریستیانو رونالدو به 
رئال مادرید گفت: »به نظر من نوعی برده داری مدرن در 
نقل و انتقال یا خرید بازیکنان در حال رخ دادن اس��ت و 

آن ها را به جایی می برند که نمی خواهند باشند.«
نزاع نژادپرستانه

در س��ال 2011 در بحبوحه نزاع میان لوئیز س��وارز و 
پاتریس اورا، پس از توهین نژادپرس��تانه مهاجم پیشین 
لیورپول به مدافع پیشین منچستریونایتد، بال تر ادعا کرد 
که در فوتبال نژادپرستی وجود ندارد و از بازیکنان خواست 
که تمام اختالفاتشان را با دست دادن با یکدیگر در زمین 
بازی از یاد ببرند. او گفت: »ما در ورزش��ی هستیم که در 
پایان آن بازیکنان با یکدیگر دس��ت می دهن��د و از این 
اتفاقات هم ممکن اس��ت رخ دهد. ما تالش های فراوانی 

برای مبارزه با نژاد پرستی انجام داده ایم.«
فرمانده رونالدو

در جریان یک سخنرانی در دانشگاه آکسفورد انگلیس 
در س��ال 2013، بال تر در پاس��خ به این سوال که ترجیح 
می دهد رونالدو توپ طال را ببرد یا مس��ی، گفت: »یکی 
از آن ها )رونالدو( بیش��تر از دیگری برای آرایش مو هایش 
خرج می کند و در زمین بازی یک فرمانده اس��ت. مسی 

هنوز هم گزینه محبوب من است.«
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5 ورزشگاه مدرن استرالیا در انتظار ۱6 تیم حاضر در جام ملت ها

ورزش��گاه   ۵ ب��ا  اس��ترالیا 
م��درن و مط��رح در دنی��ای 
فوتبال میزبانی این دوره از 
جام ملت های آسیا را برعهده 
دارد تا نش��ان دهد کس��ب 
میزبانی چنی��ن رقابت هایی 
نیازمن��د چه ورزش��گاه های 
مدرن��ی اس��ت و تنه��ا البی 
کس��ب  ح��ل  راه  ک��ردن 
میزبانی نیس��ت. اس��ترالیا 
به عنوان کشور میزبان جام 
ملت های آسیا در حال آماده 
کردن خود برای شروع این 

رقابت هاست.
رقابتی که در دی ماه برگزار 
مل��ی  تیم ه��ای  و  می ش��ود 
آسیایی در حال آماده سازی 
خود هس��تند. یکی از نکات 
مهمی که باعث می شود یک 
مجوز  بتوان��د  فدراس��یون 
برگ��زاری این مس��ابقات را 
در کش��ورش کس��ب کن��د 
ب��ا  ورزش��گاه هایی  وج��ود 
اس��تاندارهای بی��ن المللی 

است.
 ۵ ب��ا  اس��ترالیا  کش��ور 
ورزش��گاه مدرن و مطرح در 
دنیا توانسته نظر مسئوالن 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
میزبان��ی  کس��ب  ب��رای  را 
ای��ن دوره از بازی های جام 

ملت های آسیا جلب کند. 
ب��ه  نگاه��ی  زی��ر  در 
ق��رار  ک��ه  ورزش��گاه هایی 
تی��م   ۱۶ میزب��ان  اس��ت 
حاضر در جام ملت ها باشند 
زی��ر  در  ک��ه  داش��ته ایم 

می خوانید: 

ورزشگاه استرالیا
ورزشگاه خانگی استرالیا است و ورزشگاه اصلی برای 
برگزاری مس��ابقات قهرمانی آس��یا که سه هفته طول 
خواهد کش��ید. ورزش��گاه اس��ترالیا در پارک المپیک 
سیدنی واقع شده و میزبان هفت مسابقه از جمله بازی 
فینال خواهد بود.  تمام چش��م ها در مس��ابقات مرحله 
گروه��ی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و از همه مهم تر 
فینال مسابقات قهرمانی آسیا به ورزشگاه استرالیا دوخته 
خواهد شد. هدف از ساخت ورزشگاه استرالیا رقابت های 
المپیک 2000 س��یدنی بود و رس��ما در ژوئن 1999 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی برای بازی های تیم 
ملی فوتبال اس��ترالیا افتتاح ش��د. این ورزش��گاه از آن 
به بعد میزبان بس��یاری از بازی های ملی استرالیا بوده 
است. ورزشگاه استرالیا که مرکز مهمی برای بازی های 
بین المللی و ملی است، گنجایش 84 هزار نفر را دارد و 
طراحی این ورزشگاه شامل دستگاه تهویه هوا و سیستم 
خنک کننده و گرم کننده طبیعی است. آب باران از روی 
س��قف این ورزشگاه برای آب دادن به چمن جمع آوری 
می ش��ود.  این ورزشگاه در 14 کیلومتری سیدنی واقع 
شده است و با نام ورزشگاه ANZ شناخته می شود. این 
ورزشگاه میزبان بازی های مهمی از جمله دیدار استرالیا 
و اروگوئه در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2006 بود 
که استرالیا توانست برای اولین بار پس از 32 سال راهی 
جام جهانی شود.  سیدنی میزبان هفت مسابقه مهم در 
رقابت های قهرمانی آس��یا از 10 تا 31 ژانویه 2015 از 
جمل��ه یک دیدار یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال 
خواه��د بود. این ورزش��گاه در مرحل��ه گروهی میزبان 

مسابقات زیر خواهد بود: 

ازبکستان – کره شمالی )شنبه 20 دی ساعت 18(
عمان – استرالیا )سه شنبه 23 دی ساعت 20(
قطر – ایران )پنج شنبه 25 دی ساعت 20(
قطر – بحرین )دوشنبه 29 دی ساعت 20(

 ورزشگاه بریسبین
ورزشگاه بریسبین در میلتون با هدف برگزاری مسابقات 
فوتب��ال در کوئینزلند با گنجای��ش 52 هزار و 500 نفر 
ساخته شد. بازیکنان و مربیانی که در این ورزشگاه بازی 
کرده اند، آن را یکی از بهترین ورزشگاه های دنیا می دانند.  
این ورزشگاه از زمانی که در سال 2003 توسط مقامات 
دولتی کوئینزلند بازسازی شد، میزبان 360 بازی فوتبال، 
راگبی و کنس��رت بوده است.  دو فینال رقابت های لیگ  
A، مس��ابقات مقدمات��ی قهرمانی آس��یا و جام جهانی، 
دیدارهای دوس��تانه مقابل س��لتیک و اورت��ون، فینال 
بزرگ رقابت های راگبی، فینال مس��ابقات لیگ راگبی 
جام جهانی، 14 مس��ابقه بین المللی راگبی و 9 مسابقه 
جام جهانی راگبی 2003 از مسابقات برگزار شده در این 
ورزشگاه هستند.  زمین بازی این ورزشگاه دو بار از سوی 
بازیکنان به عنوان بهترین زمین مسابقات لیگ A انتخاب 
شده است.  ورزشگاه بریسبین اخیرا به اتاق های رختکن، 
اتاق داوران، امکانات رسانه ای و یک اتاقک منحصر به فرد 
برای تماشای مسابقه مجهز شده است.  بریسبین میزبان 
هفت مسابقه در رقابت های قهرمانی آسیا 2015 خواهد 
بود از جمله یکی از دیدارهای استرالیا و یکی از مسابقات 

مرحله یک چهارم نهایی.

آماده باش به سرزمین کانگوروها

ورزشگاه نیوکاسل

3 ورزشگاه ملبورن

ای: 31 ۷1 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  315  111 ۸۰۰  3۰۰۰5          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴5 33-۰۲1          امداد جاد  

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز

]66[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 5- مهـر ماه 1393



عربستان – چین )شنبه 20 دی ساعت 19(
اردن – عراق )دوشنبه 22 دی ساعت 19(

چین – ازبکستان )چهارشنبه 24 دی ساعت 19(
عراق – ژاپن )جمعه 26 دی ساعت 19(

استرالیا – کره جنوبی )شنبه 27 دی ساعت 19(
ایران – امارات )دوشنبه 29 دی ساعت 19(

ورزشگاه ملبورن
این ورزشگاه با این هدف ساخته شد که با طراحی سقفش 
که بسیاری از مهندسان و آرشیتکت های استرالیا روی آن 
کار کرده اند، بهترین تجربه از تماشای فوتبال را در اختیار 
تماش��اگران قرار دهد.  ورزشگاه ملبورن که در می 2010 
افتتاح ش��د به سرعت به یکی از مراکز محبوب ورزشی در 
ملبورن تبدیل شد. عالوه بر دیدار استرالیا مقابل عربستان 
در رقابت ه��ای مقدمات��ی جام جهانی، ورزش��گاه 30 هزار 
نفره میزبان بس��یاری از مسابقات ملی و بین المللی راگبی 
بوده اس��ت.  این ورزش��گاه که ورزشگاه خانگی دو باشگاه 
ملبورن است، هر فصل ش��اهد برگزاری بازی های مهمی 
است. بازیکنان در این ورزشگاه از امکانات تمرینی در سطح 
جهانی از جمله زمینی که انجمن فوتبالیست های حرفه ای 
آن را بهترین زمین چمن لیگ استرالیا شناخته اند، استفاده 
می کنن��د. ملبورن میزب��ان هفت مس��ابقه در رقابت های 
قهرمانی آسیا از جمله یکی از بازی های تیم ملی استرالیا و 

یکی از دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی خواهد بود. 

استرالیا – کویت )جمعه 19 دی 20(
ایران – بحرین )یکشنبه 21 دی ساعت 20( 

کره شمالی – عربستان )چهارشنبه 24 دی ساعت 18(
برنده چلنج کاپ – اردن )جمعه 26 دی ساعت 18(
ازبکستان – عربستان )یکشنبه 28 دی ساعت 20( 

ژاپن – اردن )سه شنبه 30 دی ساعت 20( 

ورزشگاه کانبرا
این ورزش��گاه که در اصل استادیوم ورزشی ملی نامیده 
شده است، ابتدا برای بازی های اقیانوسیه 1977ساخته شد 
و میزبان چهارمین دوره رقابت های جام جهانی دو و میدانی 
ب��ود.  ورزش��گاه کانبرا محل برگ��زاری بازی های المپیک 
2000 س��یدنی بود و امروز ورزشگاه خانگی کانبرا ریدرز 

تمام چشـم ها در مسابقات 
مرحلـه گروهـی، یک چهارم 
نهایی، نیمه نهایی و از همه مهم تر 
فینال مسابقات قهرمانی آسیا به 
ورزشگاه استرالیا دوخته خواهد 
شد. هدف از ساخت ورزشگاه 
استرالیا رقابت های المپیک 2000 
سـیدنی بود و رسـما در ژوئن 
1999 در رقابت هـای مقدماتی 
جام جهانی برای بازی های تیم 
ملـی فوتبال اسـترالیا افتتاح 
شد. این ورزشگاه از آن به بعد 
میزبان بسیاری از بازی های ملی 
استرالیا بوده اسـت. ورزشگاه 
اسـترالیا که مرکز مهمی برای 
بازی های بین المللی و ملی است، 
گنجایش 84 هزار نفر را دارد و 
طراحی این ورزشـگاه شـامل 
دسـتگاه تهویه هوا و سیستم 
گرم کننـده  و  خنک کننـده 
طبیعـی اسـت. آب بـاران از 
روی سـقف این ورزشگاه برای 
آب دادن بـه چمن جمع آوری 
می شود.  این ورزشـگاه در 14 
کیلومتری سـیدنی واقع شده 
 ANZ اسـت و با نام ورزشگاه

شناخته شده است.

در لیگ راگبی و یونیورس��یتی کانبرا در اتحادیه راگبی این 
کشور است.  در ابتدا پیست دو و میدانی به طول 400 متر و 
با عرض 8 الین در این ورزشگاه قرار داشت که تا سال 1990 
مورد استفاده دو و میدانی کاران قرار می گرفت. این ورزشگاه 
با اعالم مس��ابقات جام جهانی دو و میدان��ی 1985 مجددا 
توس��عه یافت و صندلی هایی در بخش شرقی این ورزشگاه 
تعبیه ش��د تا گنجایش آن به 11 ه��زار و 500 نفر افزایش 
پیدا کند.  ورزشگاه کانبرا میزبان بازی های قهرمانی فوتبال 
جوانان جهان در س��ال 1981 و جام جهانی دو و میدانی در 
س��ال 1985 بود. در س��ال 1990 این ورزشگاه توسعه پیدا 
کرد و پیست دو و میدانی برداشته شد. این ورزشگاه در سال 
1997 برای دور مقدماتی رقابت های فوتبال المپیک باز هم 
توس��عه یافت و این توسعه ش��امل ارتقای سکوهای شرقی، 
پایین آوردن س��طح زمین ب��ازی، اضافه کردن صندلی های 
داخلی جدید، مس��تطیلی کردن سطح زمین بازی و ارتقای 
سطح دو سمت ورزشگاه بود. ورزشگاه کانبرا در حال حاضر 
گنجایش 25 هزار نفر را دارد. کانبرا میزبان هفت مسابقه در 
رقابت های قهرمانی آسیا از جمله یک دیدار مرحله یک چهارم 

نهایی خواهد بود. 

کره جنوبی – عمان )شنبه 20 دی ساعت 16(
امارات – قطر )یکشنبه 21 دیساعت 18(

کویت – کره جنوبی )سه شنبه 23 دی ساعت 18(
بحرین – امارات )پنج شنبه 25 دی ساعت 18(
چین – کره شمالی )یکشنبه 28 دی ساعت 20(

عراق – برنده چلنج کاپ )سه شنبه 30 دی ساعت 20(

ورزشگاه نیوکاسل
ورزشگاه نیوکاسل در قلب فرهنگ ورزش دوست نیوکاسل 
قرار دارد. این ورزش��گاه، ورزشگاه خانگی نیوکاسل جتز در 
لیگ A استرالیا و نیوکاسل نایتز است. توسعه این ورزشگاه 
باعث ش��ده ک��ه صندلی های جدی��د، امکانات رس��انه ای و 
رختکن های جدیدی به آن اضافه شود. نیوکاسل میزبان چهار 
بازی رقابت های قهرمانی آسیا از جمله یک مسابقه نیمه نهایی 

و دیدار رده بندی خواهد بود. 

ژاپن – برنده چلنج کاپ )دوشنبه 22 دی ساعت 18(
عمان – کویت )شنبه 27 دی ساعت 20(

* تمام ساعت ها به وقت محلی است.

ورزشگاه استرالیا ورزشگاه بریسبین  ورزشگاه کانبرا
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با امیر غفور، بازیکن شماره ۱0 تیم ملی والیبال

نام سهراب سپهری چقدر برای تو آشناست؟
خیلی. اهل کاشان بود. شهر زادگاه خودم.

شعر هایش را خوانده ای؟
اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکه نانی دارم، خرده هوشی...

پس اهل شعری؟
اگر وقت کنم. با این اردو ها و مسابقه و سفر، وقتی برای شعرخوانی نمی ماند.

مشهد اردهال رفته ای؟
هر وقت برای زیارت امامزاده س��لطان عل��ی فرزند امام محمد باقر آنجا 

می روم.

قالیشویان را چند بار دیده ای؟
یک بار. خیلی وقت ها از تلویزیون می بینم. واقعا این مراس��م مذهبی 

زیباست.

بنابراین بازی در تیم ملی والیبال در کنار همه گرفتاری های ورزشی 
وقتی برای کارهای دیگر نمی گذارد.

خیلی دوس��ت دارم بیشتر شعر بخوانم یا در مراسم مذهبی شرکت 
کنم؛ هرچند اعتقادات آدم همیشه همراهش است.

فقط از والیبال درآمدی داری؟
فقط و فقط.

برای شغل آینده ات فکر کرده ای؟
باالخره باید به فکر آینده بود، چون دنیای قهرمانی می گذرد. با 
گذشت زمان طبع آدم عوض می شود. دبستان بودم، عالقه ام به 
کتاب دینی زیاد بود. در راهنمایی با کتاب ریاضی بیشتر مانوس 
شدم. یک سری کار ها را هم اکنون دوست دارم و ممکن 
اس��ت ده سال بعد نظرم درباره افکار امروزم تغییر 
کند. با وجود این باید به فکر آینده ام با کاری که 

انتخاب می کنم، باشم.

والیبال را خودت انتخاب کردی؟
صددرصد تصمیم خ��ودم بود. وقتی 

وارد مقطع راهنمایی شدم.

می خواهم بهترین والیبالیست جهان باشم

هر چقدر در تیم های نوجوانان و جوانان درخشش 
داشته باشی تا در لیگ بر تر کسی دست محکم ات 
را نبین��د که به ت��وپ زدی، باورش نمی ش��ود بتوانی روزی 
در والیبال دنیا س��ری توی س��ر ها در بیاوری. حرف زدن با 
امیر غفور این گونه آغاز ش��د. ملی پ��وش والیبال ایران که 
دست محکمی دارد و به عنوان قطر � پاسور تیم ملی، نقش 
امتیازآوری اش خیره کننده است.  امیر غفور را به چند طریق 
می شود معرفی کرد؛ جوان خوش تیپ، خوش پوش، خنده رو، 

بلندباال و کمی احساساتی که به وقتش جدی است و وقتی 
ناراحت اس��ت، بای��د از او دوری کرد! تا حالش دوباره 
سرجایش برگردد.  امیر غفور سال ۱۳۷۰ در کاشان 
متولد شد. از سال ۱۳۸۴ والیبال بازی کرد. سابقه 
عضویت در تیم باشگاهی باریج اسانس کاشان و تیم 
ملی والیبال از نوجوانان تا بزرگس��االن ایران را در 

کارنامه دارد. در مسابقه های زیادی حضور یافت، 
اما لیگ جهانی و رقابت های جهانی سال 

۱۳۹۳ برای او تاثیرگذار تر از همه 
بازی های��ی بود ک��ه در آن ها 

شرکت داشت.  امیر غفور 
یکی از ستاره های والیبال 
ای��ران اس��ت. او م��رد 
شماره ده تیم ملی است 
ک��ه توانس��ت در مدت 
زمان کوتاه به یک ستاره 

جهانی تبدیل ش��ود، در 
ردیف بهترین های والیبال 

جه��ان قرار بگیرد و در لیگ 
جهان��ی ج��زو امتیازآور ترین 

بازیکنان شناخته شود. غفور 
قهرمان��ی  مس��ابقه های  در 
والیبال آسیا ۲۰۱۳ به عنوان 
بهترین اسپک زن انتخاب شد 
و اولین جایزه معتبر خود را در 

این پیکار ها به دست آورد. 
الغران��دام  و  خجالت��ی  بچ��ه 

می��دان کمال الملک کاش��ان در 
گفت وگوی��ی متف��اوت، خ��ود را 

بیشتر از آنچه تاکنون به آن اشاره 
شد، معرفی می کند. 

 محمد رضاپور
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کدام مدرسه؟
مدرسه خاوری.

یعنی عشق فوتبال نبودی؟
در مدرسه گفتند فقط می توانیم در یکی از 
سه رشته هندبال، والیبال یا پینگ پنگ فعالیت 
کنیم. بین بچه های مدرس��ه قد من بلند بود. 
معل��م ورزش مرا که دید، گفت به درد والیبال 

می خورم.

زندگی ورزشی خودت را پیش بینی کرده 
بودی؟

پیش بینی که نه، اما هدفم این بود به تیم ملی 
والیبال برسم و در بازی های ملی شرکت کنم، 
بنابراین خیلی برای رس��یدن به هدفم تالش 

کردم.

اینجا سقف آرزوهای امیر غفور است؟
نه هن��وز اتفاقی نیفتاده. هن��وز با تیم ملی، 
قهرمان جهان نشدم و هنوز با بهترین بازیکن 

دنیا فاصله دارم.

آدم بی حوصله ای هستی که برای رسیدن به 
این عناوین طاقت ندارد؟

نه اتفاقا آرام هس��تم. با گام های آهس��ته اما 
پیوسته به سوی هدفم حرکت می کنم. خدا و 
خانواده و دوستانم نیز کمکم می کنند. به وقتش 

شیطنت هم دارم.

آخرین شیطنتی که کردی یادت می آید؟
زمان توزیع مدال در جشن قهرمانی بازی های 
آسیایی اینچئون که فی البداهه تصمیم گرفته 
بودیم ح��رکات محیرالعقول انج��ام بدهیم و 

شادی کنیم.

از این که مشهوری، خوشحالی یا می خواهی 
محبوب بمانی؟

این را باید دیگران بگویند. شهرت خوب است، 
اما محبوب ماندن برای قهرمان ملی بهتر است. 
دوست دارم محبوب مردم باشم. این نکته را باید 

به مردم واگذار کرد.

شـنیدید می گویند؛ تا مرد 
سـخن نگفتـه باشـد  /  عیب 
و هنـرش نهفتـه باشـد... من 
صحبت کـردن را تا یک حدی 
می پسندم، اما براستی اگر یک 
ورزشکار ملی در یک روز چهار 
بـار مصاحبه کند، چـه حرف 
تازه ای برای گفتن دارد؟ الگوی 
جوانان شـدن کار هر کسـی 
نیست. باید کارهای زیادی کرد 
تا الگـوی جوانان شـد، با این 
وجود با شما موافقم گاهی حرف 
زدن، آدم ها را به جامعه معرفی 
می کند. در حرف ها، تجربیاتی 
نهفتـه اسـت که کمـک حال 
جوان ترهاسـت؛ از مشـکالت 
تمرین و به دست آوردن جایگاه 

مناسب گرفته تا مسائل مالی. 

آیا تاکنون شده زندگی قهرمانی برایت کالفه کننده شود؟
خیلی خوب است به عنوان ورزشکار ملی، مردم دوستت داشته باشند، 
اما باور کنید بعضی وقت ها یک عده کالفه ام می کنند. من ظرفیت دارم و 
آستانه تحملم هم باالست، اما وقتی موقع استراحت، تلفن همراهم زنگ 
می زند چه باید بکنم؟ خاموش کنم یا جواب ندهم نمی شود، چون ممکن 
است از دستم دلخور شوند. بخواهم جواب بدهم به استراحتم نمی رسم. 
ورزشکاران یک وقت هایی برای گفت وگو با طرفداران دارند؛ خارج از آن 

واقعا کالفه کننده است.

اولین تیمی که بازی کردی را به خاطر داری؟
تیم بزرگساالن باریج اسانس کاشان بود. با وجود سن کم و بازی در رده 

نوجوانان به تیم بزرگساالن رفتم و بازی کردم.

اولین عکسی که از تو چاپ شد؟
یادم می آید با تیم نوجوانان ایران رفتیم ایتالیا برای بازی های نوجوانان 
جهان. سال 2009 بود. فینال به صربستان باختیم و دوم شدیم. کیهان 
ورزش��ی روی جلد عکس بزرگ مرا انداخت خیلی حال کردم. احساس 
غرور به من دست داد، از این که توانستم بازیکنی باشم که عکسم روی 
جلد برود.   همان موقع تصمیم گرفتم این حس را در زندگی ام تکرار کنم، 

اما مراقب هم هستم.

مراقب چی؟
رسانه ها کمک می کنند، اما اگر ورزشکار جایگاهش را در نظر نگیرد، 
ممکن اس��ت ب��ا روزنامه ها از بین برود. راحت ت��ر بگویم بعضی وقت ها 
روزنامه نگاران ورزشی برداشت و تراوش ذهنی خود را معیار قرار می دهند 
و از زب��ان تو حرف هایی چاپ می کنند که هرگز نگفتی. نمی خواهم در 
فضای تردید ها و سوءتفاهم ها والیبال بازی کنم. روراستی را بیشتر دوست 
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دارم. مردم حق دارند تا حدودی زندگی ورزشی قهرمانان خود را پیگیری کنند، 
اما بیشتر از آن به صالح ورزشکار نیست. تمرکزش را می گیرد.

جوانانی که موفقیت امروز امیر غفور را می بینند، دوست دارند بدانند او چه 
کرد که به اینجا رسید. قبول داری گاهی وقت ها رسانه باید الگوی جوانان 

را معرفی کند؟
شنیدید می گویند؛ تا مرد سخن نگفته باشد  /  عیب و هنرش نهفته باشد... 
من صحبت کردن را تا یک حدی می پسندم، اما براستی اگر یک ورزشکار ملی 
در یک روز چهار بار مصاحبه کند، چه حرف تازه ای برای گفتن دارد؟ الگوی 
جوانان شدن کار هر کسی نیست. باید کارهای زیادی کرد تا الگوی جوانان شد، 
با این وجود با شما موافقم گاهی حرف زدن، آدم ها را به جامعه معرفی می کند. 
در حرف ها، تجربیاتی نهفته است که کمک حال جوان ترهاست؛ از مشکالت 

تمرین و به دست آوردن جایگاه مناسب گرفته تا مسائل مالی.

اولین پولی که از والیبال گرفتی چقدر بود؟
از باریج اسانس کاشان50 هزار تومان به عنوان پاداش گرفتم. پاداش خوبی 

بود. آن روز ها پول توجیبی ام به خاطر حضور در تمرینات تیم تامین شد.

موفقیت های فردی راضی ات می کند؟
بس��تگی دارد. من یاد گرفته ام در یک بازی تیمی بیش��تر به گروه فکر کنم. 
در والیب��ال اگر با تیم نتیجه بگیری، برن��ده ای و آن وقت عنوان فردی برای تو 
لذت بخش می شود، اما وقتی تیمت ببازد و تو به تنهایی روی سکوی برترین ها 
بروی، آن عنوان چه ارزشی دارد؟ من دوست دارم تیم نتیجه بگیرد. با تیم جوانان 
در بازی های برزیل شش��م شدیم. در   همان بازی ها من بهترین زننده سرویس 

معرفی شدم، اما دلچسب نبود؛ چون موفقیت با تیم به ورزشکار اعتبار می دهد.

این روز ها والیبالیست ها به این ورزش در ایران اعتبار داده اند؟
این را از مردم بپرسید. ما تالش خودمان را انجام داده ایم، باز هم انجام خواهیم 
داد. فکر می کنم نتیجه این تالش ها تا اینجا بد نبود و مردم راضی هس��تند. 
والیبال به جامعه آمد و محبوب مردم شد. وظیفه ما سنگین تر شده است، اما 
باید این راه را ادامه بدهیم. نوجوانان، جوانان و بزرگساالن والیبال همه با این 

هدف فعالیت می کنند.

اینک تو شماره ده تیم ملی والیبال هستی، بهترین قطر � پاسور ایرانی؟
شماره ده هستم و این شماره را خیلی دوست دارم، اما روی بهترین بازیکن 

این پست حرف دارم.

پس چه کسی است؟ شهرام محمودی؟
شهرام هم از برترین های والیبال دنیا در این پست است. خیلی بازیکن داریم 

حتی کسانی که در تیم ملی نیستند.

بازی ه��ای خوب تو حرفی برای منتقدان��ی که می گفتند نمی توانی جای 
شهرام بازی کنی، باقی نگذاشت؟

من و شهرام و همه بچه های تیم ملی با هم دوست هستیم و اگر امروز والیبال 
ایران به این نقطه رس��یده فقط به خاطر اتحاد و دوستی بین بچه هاست. این 
حرف ها جایی در تیم ملی ندارد. مربی تصمیم می گیرد و ما اطاعت می کنیم 
به وظیفه ای که داریم فکر  کنیم. کادر فنی بنا به شرایط بازی بهتر می داند چه 
کسی چه زمانی به درد بازی می خورد. من یا شهرام و همه بچه ها با جان و دل 

بازی می کنیم، چون هدف داریم.

بع��د از درخش��ش تیم ملی والیب��ال نکته ای که مطرح می ش��ود حضور 
ملی پوشان در لیگ های کشورهای دیگر است. چرا بچه های والیبال ایران 

دوست ندارند به این لیگ ها بروند؟
با درخشش والیبال ایران توجه رسانه های خارجی و بالطبع تیم های کشورهای 
دیگر به بازیکنان ایرانی بیشتر شده است. در مسافرت ها خیلی ها می آیند با ما 
صحبت می کنند، اما در آن زمان تمرکزمان فقط روی بازی است. خود من چند 
پیشنهاد داشتم، اما نمی توانم با توجه به شرایطی که در لیگ های اروپایی حاکم 

است به این لیگ ها بروم.

چه شرایطی؟
ببینید من از ایتالیا، ترکیه، لهستان و کره جنوبی پیشنهاد داشتم. وقتی اوضاع 
لیگ های این کشور ها را مطالعه می کنید متوجه مشکالت آن ها می شوید. ایتالیا 
و لهس��تان لیگ های خوبی دارند، اما پول خوب نمی دهند. کره ای ها با وجود 

دادن پول خوب به بازیکنان خارجی، لیگ با کیفیتی ندارند.

پس بهترین پول و لیگ را با هم همین جا ما داریم؟
لیگ بر تر والیبال ایران از لیگ های معتبر آسیاست. استقبال بازیکنان اروپایی 

از لیگ ایران که هر سال وارد تیم ها می شوند، بیانگر همین نکته است.

وضع مالی والیبالیست ها بد نشده. زیرا گفته می شود سقف قرارداد ها به 
یک میلیارد و دویست میلیون هم رسیده است.

من از این رقم بی خبرم، اما می دانم مبلغ قرارداد بازیکنان در والیبال ایران در 
مقایسه با سال های گذشته بهتر شده است.

آنقدر که روی پیشنهاد تیم های خارجی را زمین می زند؟
در هر صورت تاثیر داشته که بازیکنان ایرانی با وجود پیشنهاد تیم های خارجی 

باز هم دوست دارند در ایران بازی کنند.

قبول داری در والیبال صحبت هایی که درباره تبعیض بین ورزش ها شنیده 
می شود تا حد زیادی کنار زده شده است؟ در واقع سعی می کند روی پای 

خودش بایستد و منابع مالی تیم های ملی را به نحو مناسبی تامین کند.
این به مدیریت صحیح فدراس��یون والیبال بازمی گردد که توانسته کنترل 
خوبی روی مسائل مالی داشته باشد. با وجود مشکالت مالی فدراسیون سعی 

می کند در سطح تیم های ملی و باشگاهی تناسب مطلوبی بوجود آورد. 
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نه کفش داریم نه لباس!
 ضعف مفرط بازیکنان

در اینکه لیگ بر تر فوتبال بانوان درون خود استعدادهای 
تکنیکی و قابل توجهی دارد ش��کی نیست اما برخی از 
تیم ها )که نامی از آن ها نمی بریم( برای پر کردن لیست 
خود متوسل به بازیکنانی شده اند که شاید تا همین سال 
گذشته در هیچ لیگی بازی نمی کردند و اکنون بر اساس 
عالقه ای که به فوتبال داش��ته اند و شانسی که نصیب 
آن ها ش��ده در لیگ بر تر بازی می کنند.  نتیجه تقابل 
فوتبالیست های آماتور با بازیکنان با استعداد و آموزش 
دیده همین می شود که گاهی اوقات در لیگ بر تر یک 
تیم با بیش از هشت گل مقابل حریف خود به پیروزی 
می رسد. بسیاری از بازیکنان حاضر در لیگ بر تر فوتبال 
بانوان روال آموزش��ی را طی نکرده اند و اکنون در لیگ 
بر تر بازی می کنند. صد البته ایرادی به آن ها وارد نیست، 
ایراد به کسانی وارد اس��ت که با نادیده گرفتن فوتبال 
بانوان معیارهای مهمی همچون استعدادیابی و آموزش 

صحیح و اصولی سنین پایه را از یاد برده اند. 

 زمین هایی برای شخم زدن
وقتی فوتبال بانوان درآمدزایی ندارد و تیم ها نمی توانند 
یک اسپانسر درست و حسابی داشته باشند، چه معنی 
دارد که بازیکنان تیم های مختلف در زمین های خوب 
و اس��تاندارد بازی های خود را برگ��زار کنند؟! اصوال در 

فوتبال بان��وان بازی کردن بر روی زمین اس��تاندارد با 
چمن مرغوب محلی از اعراب ندارد و همین می ش��ود 
که تیم ها )به خصوص شهرستانی ها( بر روی زمین هایی 
بازی می کنند که انگار تازه ش��خم خورده است. میزان 
مصدومیت و پایین آمدن چند برابر کیفیت بازی بر روی 
این زمین های نامرغوب نیز محتمل ترین و طبیعی ترین 

اتفاق است. 

 قراردادی در کار نیست
خوب می دانیم که بسیاری از بازیکنان دختر تیم های 
شهرس��تانی برای فوتب��ال بازی کردن و س��فر به این 
ش��هر و آن شهر برای حضور در رقابت های لیگ بر تر با 
مخالفت های خانواده های خود روبرو می شوند. این را تا 
به حال در گفت و گو با بسیاری از بازیکنان و مربیانشان 
فهمیده ایم. اگر در لیگ بر تر فوتبال بانوان قراردادهایی 
حرفه ای در کار بود و مبلغ موجهی به این بازیکنان تعلق 
می گرفت شاید دلگرمی برای خانواده هایشان به وجود 
می آمد که دخترش��ان حداقل آین��ده ای در این ورزش 
دارد اما متاسفانه یک آمار به صورت علی الحساب نشان 
می دهد شصت درصد بازیکنان دختر لیگ برتری حتی 
اگر قرارداد هم داش��ته باشند پولی دریافت نمی کنند. 
مخالفت خانواده ها نیز از یک سو فضای مملو از دلسردی 
نزد این بازیکنان به وجود می آورند. با این قرارداد ها و این 

در لیگ بر تر فوتبال بانوان چه می گذرد؟ 

فوتب��ال  ک��ه  ش��رایطی  در 
بان��وان در س��ال های اخیر با 
زمینه های  در  پیشرفت هایی 
مختل��ف مواج��ه ش��ده خیلی 
خوب است که برای این رشته 
ورزش��ی لیگ بر تر هم برگزار 
می ش��ود.  البت��ه لی��گ بر تر 
فوتبال بانوان س��ابقه طوالنی 
مدتی ن��دارد اما ب��ه هر حال 
همین که بانوان فوتبالیس��ت 
می توانند لیگ داشته باشند 
و توانایی ه��ای خود را نش��ان 
بدهند باز ه��م نعمت بزرگی 
اس��ت. فصل جدید لیگ بر تر 
فوتب��ال بانوان ای��ران مدتی 
است آغاز ش��ده اما این لیگ 
به اصطالح »بر تر« مش��کالت 
و ضعف های��ی چن��د جانب��ه و 
غیرقابل انکاری دارد که باعث 
می شود گاهی اوقات برگزاری 
این رقابت ها چیزی جز اتالف 
وقت و هزینه نباشد. واقعیت 
ای��ن اس��ت لیگی ک��ه عنوان 
»بر ت��ر« را یدک می کش��د در 
اکث��ر مواقع در ح��د یک لیگ 
آماتور است. اما چرا و چگونه 
لیگ بر ت��ر بانوان ایران تا این 

حد ضعیف است؟ 
در زی��ر نگاهی ب��ه مهم ترین 
ضعف های لی��گ بر تر فوتبال 
بانوان داریم، مشکالتی که اگر 
حل نش��ود این لیگ به روال 
آماتور گونه خود ادامه خواهد 
داد و ای��ن روال نی��ز فق��ط 
»وق��ت« و »هزین��ه« ورزش 

بانوان را تلف می کند. 

هیلدا حسینی خواه

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m

اسکانیـا

گردشگری

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش

]71[

شمـاره 5- مهـر ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان



مخالفت ها باید انتظار داشته باشیم بازیکنانی درجه یک و ممتاز به فوتبال بانوان 
کشور که داعیه حضور در جام ملت های آسیا را دارد معرفی شود؟! 

 خشونت های بی پایان
جوری روی پای یکدیگر تکل می روند و به نحوی یکدیگر را هل می دهند که 
گویا قصد جان هم را دارند! این ها اتفاقاتی است که به دفعات در خالل بازی های 
لیگ بر تر فوتبال بانوان اتفاق می افتد. حتی مربیان در این باره نیز بسیار گله مند 
بودند که خش��ونت در فوتبال بانوان به اوج رسیده. مریم ایراندوست سرمربی 
پیشین تیم ملی بانوان آن زمان می گفت که بازیکنان به قصد کشت بر روی 
یکدیگر خطا می کنند. در واقع از آنجایی که نظارت آنچنانی بر روی لیگ بر تر 
فوتبال بانوان وجود ندارد بازیکنان اجازه می یابند به هر ش��کلی که خواستند 
بازی کنند. در واقع این را باید به ضعف مفرط داوری نسبت داد. این حقیقت 
تلخی است اما متاسفانه بس��یاری از داوران شاغل در لیگ بر تر فوتبال بانوان 

هنوز به درجه حرفه ای بودن نرسیده اند. 

 نه کفش داریم نه لباس! 
خودشان کفش می خرند و خودشان هزینه لباس فوتبال را هم تقبل می کنند. 
قرار نیست تیمی که برای آن بازی می کند این موارد جزئی )!( و بی اهمیت را 
برای آن ها فراهم کند. بس��یاری از بازیکنان اوضاع مالی چندان خوبی ندارند. 
یکی از آن ها که نمی خواهیم نامی از او ببریم از یک روس��تای غرب کش��ور 
ب��ا تالش فراوان به یک تیم لیگ برتری رس��یده اما هن��وز هم برای آنچه که 
می خواهد مرارت می کش��د چون کس��ی به او و سایر هم تیمی هایش کمک 
نمی کند. برخی از تیم های لیگ برتری کوچک ترین امکانات را هم از بازیکنان 

جوان خود دریغ می کنند، البته تقصیر آن ها نیست، اسپانسر ندارند. 

خوب می دانیم که بسـیاری 
از بازیکنـان دختـر تیم هـای 
شهرستانی برای فوتبال بازی 
کردن و سـفر به این شهر و آن 
شهر برای حضور در رقابت های 
لیـگ بر تـر بـا مخالفت های 
خانواده های خود روبرو می شوند. 
اگر در لیگ بر تر فوتبال بانوان 
قراردادهایی حرفه ای در کار بود 
و مبلغ موجهی به این بازیکنان 
تعلق می گرفت شاید دلگرمی 
برای خانواده هایشان به وجود 
می آمد که دخترشـان حداقل 
آینده ای در این ورزش دارد اما 
متاسـفانه یک آمار به صورت 
علی الحساب نشـان می دهد 
شـصت درصد بازیکنان دختر 
لیگ برتری حتی اگـر قرارداد 
هم داشته باشند پولی دریافت 
خانواده ها  مخالفت  نمی کنند. 
نیز از یک سـو فضـای مملو از 
دلسـردی نزد این بازیکنان به 
وجود می آورند. با این قرارداد ها 
و ایـن مخالفت ها بایـد انتظار 
داشته باشیم بازیکنانی درجه 
یک و ممتاز به فوتبـال بانوان 
کشور که داعیه حضور در جام 
ملت های آسـیا را دارد معرفی 

شود؟! 

 نام این لیگ را چه بگذاریم؟ 
فدراس��یونی ها اکن��ون خیلی راحت 
می گویند ما ب��رای بان��وان لیگ بر تر 
برگزار می کنیم! اما واقعا خودشان اگر 
کمی این لیگ را تجزیه و تحلیل کنند 
باز هم ادعای برگزاری لیگ بر تر بانوان 
را دارند؟ این لی��گ، لیگی برای خالی 

نبودن عریضه است.
لیگی که برای برگزاری آن هزینه هایی 
میلیونی می شود اما دریغ از درآمدزایی 
و دریغ از اختص��اص قراردادهای قابل 
توجه به بازیکنان پرامید شهرس��تانی. 
واقعا این لیگ با تمام ضعف های متعدد 
و قابل توجهش استحقاق عنوان »لیگ 

بر تر« را دارد؟!
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